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Assunto: Posição do SNESup relativamente ao  Projeto de Regulamento de Contratação de pessoal Docente 

Especialmente contratado ao abrigo do artigo 8º do ECPDESP 

 
 
 
Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior (associação sindical de docentes e investigadores), 

abreviadamente designado por SNESup, apresentar a sua posição relativamente ao Projeto de 

Regulamento de Contratação de pessoal Docente Especialmente contratado ao abrigo do artigo 8º do 

ECPDESP 

 

 

I - Propostas de alteração 
 
 

Artigo 1.º 

Objeto 

O presente regulamento visa estabelecer as normas que regem instrumento regulamenta o regime da 
contratação de pessoal docente do Instituto Politécnico de Portalegre (IPP) a efetuar ao abrigo do regime 
instituído pelo artigo 8.º do Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico 
(ECPDESP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 185/81, de 1 de julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 207/2009, de 
31 de agosto, e pela Lei n.º 7/2010, de 13 de maio, em cumprimento do disposto nos artigos, 12.º, 12.º -A, 
e 29.º, todos do mesmo diploma 
 
 

JUSTIFICAÇÃO: Na nossa opinião, a redacção da norma regulamentar em análise não apresenta uma boa 
técnica jurídica, uma vez que não possui uma previsão e estatuição clara. A alteração sugerida, salvo 
melhor opinião, possui uma previsão mais clara. 

 

 

 

 

Artigo 5.º 

Regime do contrato de professores convidados 

7 - Não existe limite máximo para o número de renovações de contratos em regime de tempo parcial.  
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Sugere-se a eliminação do n.º 7. 

 

JUSTIFICAÇÃO: Na nossa opinião, a formulação deste número contraria o disposto no artigo 60.º da Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP). Considerando que a LTFP é lei geral, de aplicação subsidiária, 

e não existe uma norma especial no ECPDESP que disponha em contrário, será de aplicar o referido artigo. 

Neste sentido, consideramos ser aplicável o limite de três anos e duas renovações. 

 

 

 

Artigo 7.º 

Regime do contrato de assistentes convidados  

5 - Não existe limite máximo para o número de renovações de contratos em regime de tempo parcial. 

Sugere-se a eliminação do n.º 5. 

 

JUSTIFICAÇÃO: Reitera-se o referido supra, no artigo 5.º, n.º 7. Será de aplicar, na nossa opinião, o limite de 

três anos e duas renovações do artigo 60.º da LTFP. 

 

 

Artigo 10.º 

Período experimental e Caducidade 

Os contratos celebrados ao abrigo deste regulamento caducam no seu termo, sem necessidade de aviso 

prévio, salvo renovação expressa, sem prejuízo do disposto no artigo 35.º-B do ECPDESP., quando se 

verifique uma avaliação de desempenho positiva, nos termos do disposto no artigo 35.º-B do ECPDESP. 

 

Sugere-se a eliminação, na epígrafe, da expressão “período experimental” 

 

JUSTIFICAÇÃO: O período experimental não deve ser confundido com caducidade. Sugere-se ainda, no corpo 

do artigo, a eliminação da expressão “sem necessidade de aviso prévio”, e a substituição de “sem prejuízo 

do disposto no artigo 35.º-B do ECPDESP.”, pelo exposto supra. 

Note-se também que consideramos que é sempre necessário existir um aviso prévio, à luz do disposto no 

artigo 293.º da LTFP e em cumprimento do princípio da protecção das legítimas expectativas dos docentes. 

Assim, os docentes deverão saber se, no final do termo, o seu contrato será ou não renovado, dando-lhes 

tempo suficiente para procurar outra instituição de ensino, se tal não ocorrer. Por outro lado, parece-nos 

mais perceptível aos destinatários a menção expressa à avaliação positiva de desempenho docente, ao 

invés da remissão, sem mais, para o artigo 35.º, do ECPDESP. 

 

 

 

 

 

Artigo 11.º 

Regime de prestação de serviço 
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a) Assistentes convidados 

Tempo contratual: 

 

Tempo de aulas 

(horas/semana) 

Tempo de apoio 

aos alunos 

(horas/semana) 

Tempo de 

preparação e 

outras atividades 

previstas no 

ECPDESP 

(horas/semana) 

(horas/semana) 
% de tempo 

integral 

20 55% 7 3 10 

18 50% 6 3 9 

15 40% 5 2 8 

12 30% 4 2 6 

9 20% 3 1 5 

 

b) Professores convidados 

Tempo contratual: 

 

Tempo de aulas 

(horas/semana) 

Tempo de apoio 

aos alunos 

(horas/semana) 

Tempo de 

preparação e 

outras 

atividades 

previstas no 

ECPDESP 

(horas/semana) 

(horas/semana) 
% de tempo 

integral 

35 100% 12 5 18 

32 90% 11 5 16 

28 80% 10 4 14 

26 75% 9 4 13 

22 65% 8 3 11 

20 55% 7 3 10 

18 50% 6 3 9 

15 40% 5 2 8 

12 30% 4 2 6 

9 20% 3 1 5 

 

 

Sugere-se a eliminação da coluna da tabela relativa ao “Tempo de apoio aos alunos (horas/semana)” e 

“Tempo de preparação e outras atividades previstas no ECPDESP (horas/semana)”. 
 

JUSTIFICAÇÃO: Consideramos que, em cumprimento do disposto no ECPDESP, apenas deveria ser prevista a 

relação entre o número de horas semanais e a percentagem de tempo integral, e o tempo lectivo 

correspondente. A repartição do tempo de apoio aos alunos, do tempo de preparação das aulas e das 

restantes funções deverá ser deixada na disponibilidade de cada docente, dentro dos limites legais. Acresce 
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que os docentes que exercem funções a tempo parcial não poderão ter mais carga docente, em termos 

proporcionais, que os docentes que exercem funções a tempo integral, à luz do princípio da 

proporcionalidade e da igualdade de tratamento.  

De qualquer forma, sempre se dirá que, no nosso entender, não deverá ser englobado, numa só rubrica, o 

tempo de preparação de aulas com as outras actividades. 
 

Note-se também que estamos perante tarefas completamente distintas, que não se devem confundir. Note-

se que em sede de procedimentos concursais, cada vez mais é dado um grande enfase à componente de 

investigação científica, pelo que as restantes funções docentes deverão, no nosso entender, ser incluídas 

numa forma abrangente. 

 
 
 

Artigo 18.º 

Constituição de uma base de recrutamento 

1 - O IPP poderá publicitar, na sua página da Internet ou através de publicação em jornal de expansão 
nacional e regional, a intenção de constituição de uma base de recrutamento, com vista à contratação ao 
abrigo do artigo 8.º do ECPDESP, convidando os eventuais interessados à apresentação dos respetivos 
currículos, observando a prévia publicação e o cumprimento de critérios objectivos na escolha dos 
candidatos. 

2 - Da publicitação a que se refere o número anterior deve constar, expressamente, a sua natureza e a 
indicação inequívoca de que não consubstancia a abertura de qualquer concurso, reservando-se a 
instituição a liberdade de contratação e o direito de não o fazer.  

 

Sugere-se, no n.º 1, o acréscimo da expressão “observando a prévia publicação e o cumprimento de critérios 

objectivos na escolha dos candidatos.” 
 

Sugere-se, no n.º 2, a eliminação do segmento “e o direito de não o fazer.” 

 

JUSTIFICAÇÃO: O artigo 8.º-A, do ECPDESP estabelece que deve proceder-se à escolha dos candidatos 

através de métodos de selecção objectivos. Acresce que, os docentes que apresentam os currículos devem 

saber, de antemão, quais os critérios estão na base da escolha dos candidatos. 

Quanto ao n.º 2, o direito de não contratar é uma das vertentes da liberdade de contratação, pelo que a 

simples referência a essa liberdade é, no nosso entender, suficiente. 

 

 

Artigo 22.º 

Entrada em vigor e norma revogatória 

O presente regulamento entra em vigor no dia imediato ao da sua publicitação na 2.ª série do Diário da 

República, substituindo e revogando o Regulamento ao abrigo do artigo 8.º ECPDESP a aplicar na Escola 

Superior Agrária de Elvas, publicado pelo Despacho n.º 23692/2009, de 28 de outubro de 2009, o 

Regulamento para a contratação de pessoal docente especialmente contratado (artigo 8.º ECPDESP) a 

aplicar na Escola Superior de Educação de Portalegre, publicado pelo Despacho n.º 25000/2009, de 13 de 

novembro de 2009 e o Regulamento para a contratação de pessoal docente especialmente contratado 

(artigo 8.º ECPDESP) a aplicar na Escola Superior de Saúde, publicado pelo Despacho n.º 572/2010, de 8 de 

janeiro de 2010. 
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Sugere-se o acréscimo, na epígrafe, da expressão “e norma revogatória” 

 

JUSTIFICAÇÃO: O corpo do artigo versa não só a entrada em vigor do regulamento, mas também os 

regulamentos que são expressamente revogados. A menção na epígrafe a essa questão torna mais fácil aos 

destinatários do regulamento percepcionarem a existência de normas revogatórias no corpo do artigo.  

 

 

Com os melhores cumprimentos 
 

 
A Direção 

 
Professor Doutor Gonçalo Leite Velho 

Presidente da Direção  


