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ARTIGO 1º 
(Objecto) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 2º 
 

Os artigos 1º a 4º, 6º, 8º, 9º, 11º, 14º a 20º, 22º, 25º, 30º a 40º, 41º, 45º, 46º, 50º, 51º, 61º, 63º, 
65º, 67º, 68º a 72º, 74º, 76º, 77º, 79º, 80º e 83º a 85º do Estatuto passam a ter a seguinte 
redacção: 
 
 
 

“ARTIGO 1º 
(Âmbito de aplicação) 

 
1. O Estatuto da Carreira Docente Universitária, adiante designado por Estatuto, aplica-se 

aos docentes das universidades públicas, institutos universitários e escolas 
universitárias qualquer que seja a sua natureza, que adiante se designam instituições de 
ensino superior. 

2. (Redacção do MCTES) 
 
 

ARTIGO 2º 
(Categorias) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 3º 
(Pessoal especialmente contratado) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 4º 
(Funções dos docentes universitários) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. O disposto na alínea e) do número anterior não prejudica a liberdade de candidatura e de 
aceitação de cargos de natureza electiva, ou o direito de renúncia a esses cargos, por razões do 
foro pessoal ou profissional dos docentes. 
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ARTIGO 6º 
(Serviço dos docentes) 

 
1. Cada instituição de ensino superior aprova, mediante negociação com as associações 
sindicais um regulamento de prestação de serviço dos docentes que deverá ter em conta, 
designadamente: 

a) A liberdade de ensino e de opinião e orientação científicas reconhecidas 
universalmente ao ensino superior, designadamente na tradição europeias; 
b) Os princípios consagrados na Constituição da República Portuguesa, na Lei de Bases 
do Sistema Educativo e no Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior; 
c) Os princípios informadores do processo de Bolonha; 
d) Os princípios adoptados pela instituição de ensino superior na sua gestão de recursos 
humanos, no respeito da lei, atendendo designadamente: 

d1) a adequação da qualificação e da especialidade do docente, assim como a 
relevância do curriculum técnico e profissional; 
d2) o direito à formação e valorização pessoais; 
d3) a protecção à maternidade e à paternidade, regulando designadamente a forma 
como serão gozadas férias que, por motivos de maternidade ou paternidade não 
possam ter sido gozadas em períodos de paragem lectiva. 
d4) os princípios de flexibilidade de horário para os docentes com filhos, 
adoptandos, adoptados ou filhos do cônjuge a cargo que tenham idade inferior a 12 
anos ou que sejam deficientes; 
d5) o princípio do ajustamento do serviço atribuído em função da incapacidade para 
o exercício de funções docentes, decorrente de doença ou acidente do docente; 
d6) a necessidade de limitar para além das cargas horárias lectivas, o número de 
alunos e de orientandos, o número de alunos por turma, o número de disciplinas e 
de turmas por docente, e as tarefas de mera administração. 

2. (Redacção do MCTES) 
3. (Redacção do MCTES) 
 
 

ARTIGO 8º 
(Funções do pessoal especialmente contratado) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. (Redacção do MCTES) 
3. Aos leitores são atribuídas funções de ensino de línguas vivas e de ligação com outras 
culturas. 
4. Ao monitor compete coadjuvar, sem os substituir, os restantes docentes, sob a orientação 
destes. 
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ARTIGO 9º 
(Recrutamento dos professores catedráticos e associados) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 11º 
(Recrutamento de professores auxiliares) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 14º 
(Recrutamento de professores visitantes) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 15º 
(Recrutamento de professores convidados) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. (Redacção do MCTES) 
3. (Redacção do MCTES) 
4. O número máximo de professores catedráticos convidados, de professores associados 
convidados e de professores auxiliares convidados não pode em cada instituição de ensino 
superior exceder um terço, respectivamente, do número de lugares de professor catedrático, de 
professor associado e de professor auxiliar que se achem previstos no respectivo mapa de 
pessoal. 
5. Não poderão ser contratados professores convidados titulares do grau de doutor, salvo 
quando exerçam outras funções profissionais que inviabilizem a sua contratação para o 
desenvolvimento de carreira na instituição de ensino superior. 
 
 

ARTIGO 16º 
(Recrutamento de assistentes convidados) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. (Redacção do MCTES) 
3. Não poderão ser contratados assistentes convidados titulares do grau de doutor. 
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ARTIGO 17º 
(Recrutamento de leitores) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 18º 
(Candidatura a docente convidado) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. (Redacção do MCTES) 
3. (Redacção do MCTES) 
4. Verificando-se que entre as candidaturas apresentadas figuram as de individualidades que 
manifestam interesse em exercer as suas funções em regime de integração na carreira e reúnem 
os requisitos exigidos, proceder-se-á, quando houver necessidade de preencher o lugar, a 
abertura de concurso documental para a respectiva área disciplinar e categoria de carreira. 
 
 

ARTIGO 19º 
(Contratação de professores catedráticos e associados) 

 
1 (Redacção do MCTES) 
2. (Redacção do MCTES) 
3. (Redacção do MCTES) 
4. (Redacção do MCTES) 
5. Não se aplica ao regime experimental previsto neste artigo a possibilidade de cessação a todo 
o tempo por iniciativa da entidade empregadora a que se refere o nº 9 do artigo 12º da Lei nº 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro. 
 
 

ARTIGO 20º 
(Estatuto reforçado de estabilidade no emprego) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 22º 
(Efeitos da deliberação sobre o período experimental) 

 
(Redacção do MCTES) 
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ARTIGO 25º 
(Contratação de professores auxiliares) 

 
1. Os professores auxiliares são contratados por tempo indeterminado com um período 
experimental de três anos findo o qual, e em função de avaliação específica da actividade 
desenvolvida realizada de acordo com critérios fixados pela instituição de ensino superior e 
mediante votação por maioria simples do órgão científico da unidade orgânica ou equiparada a 
que pertença, podendo votar todos os professores de categoria superior e os da mesma 
categoria cujo período experimental já tenha decorrido. 
2. (Redacção do MCTES) 
3. Os critérios a que se referem os números anteriores são os que constarem do regulamento de 
avaliação de desempenho vigente no início do período experimental, salvo requerimento do 
interessado no sentido da aplicação de disposições posteriores que considere mais favoráveis. 
4. Não se aplica ao regime experimental previsto neste artigo a possibilidade de cessação a todo 
o tempo por iniciativa da entidade empregadora a que se refere o nº 9 do artigo 12º da Lei nº 12-
A/2008, de 27 de Fevereiro. 
 
 

ARTIGO 30º 
(Contratação de professores visitantes) 

 
1. Os professores visitantes são contratados a termo certo e em regime de tempo integral, com 
ou sem dedicação exclusiva, ou parcial, nos termos da lei e de regulamento a aprovar por cada 
instituição de ensino superior, mediante negociação com as associações sindicais. 
2. A duração do contrato, incluindo as renovações, não pode exceder três anos. 
 
 

ARTIGO 31º 
(Contratação de professores convidados) 

 
1. Os professores convidados são contratados a termo certo ou incerto, conforme a situação que 
justifica a sua contratação, e em regime de tempo parcial, nos termos da lei e de regulamento a 
aprovar por cada instituição de ensino superior mediante negociação com as associações 
sindicais. 
2. A duração do contrato, incluindo as renovações, não pode exceder três anos. 
 
 

ARTIGO 32º 
(Contratação de assistentes convidados) 

 
1. Os assistentes convidados são contratados a termo certo ou incerto, conforme a situação que 
justifica a sua contratação, e em regime de tempo parcial, nos termos da lei e de regulamento a 
aprovar por cada instituição de ensino superior, mediante negociação com as associações 
sindicais. 
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2. A duração do contrato, incluindo as renovações, não pode exceder três anos. 
3. Poderá haver lugar à contratação a termo incerto quando, aberto concurso para a carreira, 
este tenha ficado deserto ou não tenha sido possível preencher todos os lugares postos a 
concurso por não existirem candidatos aprovados em número suficiente que reunissem as 
condições de admissão a esse concurso. 
4. Poderá haver ainda lugar à contratação a termo incerto quando haja necessidade de proceder 
à substituição temporária de docentes em exercício de funções fora da instituição de ensino 
superior. 
5. Nas situações referidas nos números 3 e 4 o contrato do assistente convidado pode ser 
celebrado em regime de tempo integral, com ou sem exclusividade, e caduca respectivamente, 
com a contratação de professor de carreira ou com o regresso do substituído. 
6. Aos assistentes convidados em regime de tempo integral, com ou sem exclusividade, deve ser 
assegurada a participação em programas de investigação de instituição de ensino superior em 
que prestam serviço ou de outra instituição de ensino superior ou de investigação. 
 
 

ARTIGO 33º 
(Contratação de leitores) 

 
1. Os leitores são contratados, consoante a contratação corresponda ou não a necessidades 
permanentes, por tempo indeterminado ou a termo certo, e em regime de tempo integral, com ou 
sem exclusividade, e de tempo parcial, nos termos da lei ou de regulamento a aprovar por cada 
instituição de ensino superior, mediante negociação com as associações sindicais. 
2. Se a termo certo, o contrato e as suas renovações não podem ter uma duração superior a três 
anos. 
 
 

ARTIGO 34º 
(Individualidades residentes no estrangeiro) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 37º 
(Realidade determinante da abertura de concursos) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. (Redacção do MCTES) 
3. A especificação do perfil dos candidatos, e designadamente das áreas de formação deve 
decorrer apenas das exigências da área ou áreas disciplinares consideradas no aviso de 
abertura, não podendo estreitar de forma inadequada o universo dos candidatos. 
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ARTIGO 38º 
(Finalidade dos concursos) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 39º 
(Órgão máximo das instituições do ensino superior) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 40º 
(Opositores ao concurso para professor catedrático) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 41º 
(Opositores ao concurso para professor associado) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 45º 
(Nomeações dos júris) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 46º 
(Composição dos júris) 

 
A composição dos júris dos concursos a que se refere a presente Secção deve obedecer, 
designadamente às seguintes regras: 

a) Serem constituídos por professores, investigadores ou outros especialistas de 
reconhecido mérito, nacionais ou estrangeiros, de instituições públicas ou privadas, 
pertencentes à área disciplinar para a qual o concurso é aberto e em número não superior 
a nove; 
b) Os docentes ou investigadores de instituições de ensino superior ou de institutos de 
investigação nacionais só podem integrar os júris quando pertençam à categoria para que 
é aberto o concurso ou a categoria superior, no caso de pertencerem à mesma carreira, 
ou a categoria homóloga ou categoria superior à homóloga, no caso de pertencerem a 
outra carreira. 
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c) Serem compostos maioritariamente por individualidades externas às instituições de 
ensino superior. 

 
 

ARTIGO 50º 
(Funcionamento dos júris) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. (Redacção do MCTES) 
3. (Redacção do MCTES) 
4. (Redacção do MCTES) 
5. (Redacção do MCTES) 
6. O júri deve proceder à apreciação fundamentada, por escrito, em documentos por ele 
elaborados e aprovados e integrados nas suas actas: 

a) (Redacção do MCTES) 
b) Da capacidade pedagógica do candidato, tendo designadamente em consideração, 
quando aplicável, a análise da sua prática pedagógica anterior a sua contribuição para a 
melhoria do processo de aprendizagem dos alunos, incluindo, quando aplicável e se 
formada por procedimentos devidamente validados e sujeita na própria altura a 
contraditório, a apreciação desta prática que haja sido realizada no âmbito dos órgãos 
pedagógicos das instituições de origem. 
c) (Redacção do MCTES) 

7. (Redacção do MCTES) 
 
 

ARTIGO 51º 
(Prazo de proferimento da decisão) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 61º 
(Garantias de imparcialidade) 

 
É aplicável ao procedimento regulado na presente subsecção o regime de garantias de 
imparcialidade previsto nos artigos 44.º a 51.º do Código do Procedimento Administrativo, não 
podendo fazer parte dos júris aqueles que tenham orientado teses de cursos conferentes e grau 
académico dos candidatos ou cujas relações com os candidatos sejam notória e publicamente 
más. 
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ARTIGO 63º 
(Deveres do pessoal docente) 

 
1. São deveres de todos os docentes, sem prejuízo de maior especificação no regulamento de 
prestação de serviço docente previsto no presente diploma: 

a) Desenvolver permanentemente uma pedagogia dinâmica e actualizada; 
b) Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico, inventivo e criador dos estudantes, 
apoiando-os na sua formação cultural, científica, profissional e humana e estimulando-os 
no interesse pela cultura e pela ciência; 
c) Orientar e contribuir activamente para a formação científica e pedagógica do pessoal 
docente que consigo colabore, apoiando a sua formação naqueles domínios; 
d) Manter actualizados e desenvolver os seus conhecimentos culturais e científicos e 
efectuar trabalhos de investigação, numa procura constante do progresso científico e da 
satisfação das necessidades sociais; 
e) Desempenhar activamente as suas funções, nomeadamente elaborando e pondo à 
disposição dos alunos lições ou outros trabalhos didácticos actualizados; 
f) Cooperar interessadamente nas actividades de extensão da escola, como forma de 
apoio ao desenvolvimento da sociedade em que essa acção se projecta; 
g) Prestar o seu contributo ao funcionamento eficiente e produtivo da escola, assegurando 
o exercício das funções para que tenham sido eleitos ou designados ou dando 
cumprimento às acções que lhes hajam sido cometidas pelos órgãos competentes, dentro 
do seu horário de trabalho e do domínio científico-pedagógico em que a sua actividade se 
exerça; 
h) Conduzir com rigor científico a análise de todas as matérias, sem prejuízo da liberdade 
de orientação e de opinião consagrada no artigo seguinte; 
i) Colaborar com as autoridades competentes e com os órgãos interessados no estudo e 
desenvolvimento do ensino e da investigação, com vista a uma constante satisfação das 
necessidades e fins conducentes ao progresso da sociedade portuguesa. 

2. É direito de cada docente escolher o quadro institucional mais adequado ao exercício da 
investigação que está obrigado a desenvolver nos termos do Estatuto. 
3. É garantida aos docentes, sem quaisquer restrições, a propriedade intelectual dos materiais 
pedagógicos produzidos no exercício das suas funções, aplicando-se-lhes igualmente, no 
respectivo âmbito, o regime de direitos de propriedade industrial consagrado no artigo 59º do 
Estatuto da Carreira de Investigação Científica, aprovado pelo Decreto-Lei nº 124/99, de 20 de 
Abril. 
 
 

ARTIGO 65º 
(Programas das unidades curriculares) 

 
(Redacção do MCTES) 
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ARTIGO 67º 
(Regimes de prestação de serviço) 

 
1. O pessoal docente de carreira exerce as suas funções, em regra, em regime de tempo integral 
com dedicação exclusiva. 
2. O pessoal docente de carreira pode requerer a sua passagem a regime de tempo integral sem 
dedicação exclusiva por período não inferior a três anos. 
3. O pessoal docente contratado para além da carreira exerce as suas funções em regime de 
tempo parcial, salvo quando se encontre nas situações previstas no presente diploma.  

 
 

ARTIGO 68º 
(Regime de tempo integral) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 69º 
(Regime de tempo parcial) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 70º 
(Dedicação exclusiva) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 71º 
(Serviço docente) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 72º 
(Serviço docente nocturno) 

 
1. Considera-se serviço docente nocturno o serviço de aulas e de outras actividades que 
impliquem presença na escola para além das 20 horas. 
2. Cada hora lectiva nocturna corresponde para todos os efeitos, a hora e meia lectiva diurna. 
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ARTIGO 74º 
(Vencimentos e remunerações) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 76º 
(Férias e licenças) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 77º 
(Dispensa de serviço docente dos professores) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 79º 
(Serviço de instituição diferente) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 80º 
(Bolsas de estudo, equiparação a bolseiro e outras dispensas de serviço) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. (Redacção do MCTES) 
3. Podem, para os mesmos efeitos, ser concedidas licenças sem remuneração, inclusivé de 
longa duração, sem que de tal decorra a suspensão da relação jurídico-funcional, contando a 
respectiva duração para todos os efeitos legais na carreira e categoria em causa. 

 
 

ARTIGO 83º 
(Aposentação e reforma) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 84º 
(Proporção de professores catedráticos e associados) 

 
(Redacção do MCTES, salvo no nº 1 em que haverá que clarificar a proposta) 
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ARTIGO 85º 
(Votação nominal justificada) 

 
(Redacção do MCTES)” 

 
 
 

ARTIGO 3º 
(Aditamentos) 

 
Ao Estatuto são aditados os artigos 17º - A, 17º - B, 33º - A, 33º - B, 41º - A, 62º - A, 74º - A, 74º 
- B, 74º - C, 74º - D, 83º - A, 84º - A, 87º - A e 87º - B, com a seguinte redacção: 
 
 

“ARTIGO 17º - A 
(Recrutamento de monitores) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 17º - B 
(Constituição de uma base de recrutamento) 

 
O regulamento de cada instituição de ensino superior, a aprovar mediante negociação com as 
associações sindicais, pode prever que o convite de pessoal especialmente contratado seja 
precedido por um período de candidaturas, de forma a constituir uma base de recrutamento de 
entre a qual se deve proceder à escolha dos candidatos mais adequados à função, com base 
num perfil de competências previamente definido e através de métodos e critérios objectivos. 

 
 

ARTIGO 33º - A 
(Recrutamento de monitores) 

 
Os monitores são contratados a termo certo e em regime de tempo parcial, nos termos do 
presente Estatuto e de regulamento a aprovar pela instituição de ensino superior mediante 
negociação com as associações sindicais. 

 
 

ARTIGO 36º - A 
(Casos especiais de contratação) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. As responsabilidades e obrigações inerentes a um docente contratado por tempo 
indeterminado podem, com o seu acordo, ser transferidas para um consórcio ou programa 
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conjunto de que a instituição universitária a que o mesmo pertença seja parte, sem alteração do 
vínculo contratual. 
3. (Redacção do MCTES) 
4. O docente contratado por um consórcio será sempre identificado para todos os efeitos como 
docente de uma ou mais das instituições que o integram e, ocorrendo a extinção do consórcio 
terá direito, conforme os casos, à integração numa dessas instituições, ou na sua instituição 
originária. 
 
 

ARTIGO 36º - B 
(Nacionalidade dos docentes) 

 
O exercício de funções docentes não depende de requisito de nacionalidade. 

 
 

ARTIGO 41º - A 
(Opositores ao concurso para professor auxiliar) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 62 º - A 
(Transparência) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 74º - A 
(Avaliação de desempenho) 

 
1. Os docentes estão sujeito a um regime de avaliação de desempenho constante de 
regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior, mediante negociação com as 
associações sindicais. 
2. (Redacção do MCTES) com alteração da redacção da alínea l): 

l) Homologação dos resultados da avaliação de desempenho pelo dirigente máximo da 
instituição de ensino superior como garantia de legalidade. 

3. O docente tem direito: 
a) A requerer a antecipação da sua avaliação em relação ao que estiver determinado pela 
instituição; 
b) A recusar a consideração, para efeitos de avaliação, de apreciações sobre o seu 
desempenho que tenham sido produzidas em momento anterior no âmbito de 
procedimentos não devidamente validados ou em relação às quais, na época em que 
foram formuladas, não tenha podido exercer o contraditório. 
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ARTIGO 74º - B 
(Efeitos da avaliação de desempenho) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. A avaliação de desempenho tem ainda efeitos na alteração do posicionamento remuneratório 
da categoria do docente, não podendo contudo a avaliação de desempenho negativa determinar 
um recuo no posicionamento remuneratório do docente. 
3. Em caso de avaliação de desempenho negativa em cada ano durante um período de seis 
anos consecutivos é aplicável o regime geral fixado na lei para o efeito. 
4. A avaliação de desempenho negativa em um período inibe o docente de, durante o período 
seguinte, exercer o seu direito de voto no âmbito do exercício de funções em órgãos colegiais de 
governo ou de gestão das instituições e suas unidades orgânicas e em júris de concursos e 
provas. 
 
 

ARTIGO 74º - C 
(Alteração do posicionamento remuneratório) 

 
(Suprimir, ver regime transitório) 

 
 

ARTIGO 74º- D 
(Cargos dirigentes) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 83º- A 
(Regulamentos) 

 
1. O órgão legal e estatutariamente competente de cada instituição de ensino superior aprova, 
mediante negociação com as associações sindicais, a regulamentação necessária à execução 
do Estatuto, a qual abrange, designadamente, os procedimentos, as regras de instrução dos 
processos e os prazos aplicáveis aos concursos e convites. 
2. (Redacção do MCTES) 
 
 

ARTIGO 84º - A 
(Resolução alternativa de litígios) 

 
1. Sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de resolução de 
conflitos, pode ser constituído tribunal arbitral para o julgamento de quaisquer litígios emergentes 
de relações jurídicas reguladas pelo presente diploma, inclusive as relativas à formação dos 
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contratos, quando não estejam em causa direitos indisponíveis e quando não resultem de 
acidente de trabalho ou de doença profissional. 
2. Exceptuam-se do disposto no número anterior os casos em que existam contra-interessados, 
salvo se estes aceitarem o compromisso arbitral. 
3. A outorga de compromisso arbitral por parte das instituições de ensino superior compete ao 
órgão máximo da instituição de ensino superior, nos termos fixados nos respectivos Estatutos. 
4. As instituições de ensino superior podem ainda vincular-se genericamente a centros de 
arbitragem voluntária institucionalizada com competência para dirimir os conflitos referidos no n.º 
1, por meio de previsão no regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior, o qual 
estabelece o tipo e o valor máximo dos litígios abrangidos, conferindo aos interessados o poder 
de se dirigirem a esses centros para a resolução de tais litígios. 
5. Sem prejuízo do disposto na lei e nos números anteriores em matéria de arbitragem, são 
admitidos outros mecanismos de resolução alternativa dos litígios emergentes das relações 
jurídicas reguladas pelo presente Estatuto, designadamente através da mediação e da consulta. 
6. Pode, designadamente, ser requerida pelas partes, no âmbito da consulta, a emissão de 
parecer por uma comissão paritária constituída por dois representantes da instituição de ensino 
superior e por dois representantes da associação sindical em que o docente esteja inscrito. 
 
 

ARTIGO 87º - A 
(Carreiras da Administração Pública) 

 
1. A carreira docente universitária é considerada como carreira especial de grau 3 de 
complexidade funcional. 
2. O tempo de serviço exercido no quadro do Estatuto da Carreira Docente Universitária, ainda 
que fora da carreira, é contado para todos os efeitos legais aos antigos docentes universitários 
que venham a exercer outras funções públicas. 
3. O exercício de funções em período experimental por parte de trabalhadores detendo uma 
relação jurídico-funcional por tempo indeterminado constituída previamente, considera-se feita 
em comissão de serviço. 
 
 

ARTIGO 87º - B 
(Regulamentos aplicáveis a instituições em regime fundacional) 

 
Os regulamentos a que se refere o presente diploma integrarão, nas instituições de ensino 
superior em regime fundacional, os acordos de empresa que por esta venham a ser celebrados.” 

 
 
 

ARTIGO 4º 
(Alterações sistemáticas) 

 
(Redacção do MCTES) 
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ARTIGO 5º 
(Alterações terminológicas) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 6º 
(Regime de transição dos professores catedráticos e associados) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. Os actuais professores catedráticos e associados nomeados provisoriamente transitam, sem 
outras formalidades, para o contrato de trabalho em funções públicas, considerando-se cumprido 
o período experimental se já vierem exercendo funções docentes, sob qualquer forma de 
provimento, há mais de um ano, e podendo requerer, nos termos previstos neste Estatuto, o 
prosseguimento do processo de nomeação definitiva com vista à aquisição da tenure e do direito 
à manutenção dos regimes de cessação, de reorganização de serviços e colocação de pessoal 
em situação de mobilidade especial e de protecção social próprios da nomeação definitiva. 
 
 

ARTIGO 7º 
(Regime de transição dos professores auxiliares) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. Os actuais professores auxiliares providos provisoriamente transitam, sem outras 
formalidades, para o contrato de trabalho em funções públicas, considerando-se cumprido o 
período experimental se já vierem exercendo funções docentes, sob qualquer forma de 
provimento, há mais de três anos, e podendo requerer, nos termos previstos neste Estatuto, o 
prosseguimento do processo de nomeação definitiva com vista à aquisição do direito à 
manutenção dos regimes de cessação, de reorganização de serviços e colocação de pessoal em 
situação de mobilidade especial e de protecção social próprios da nomeação definitiva. 
3. Os actuais professores auxiliares com agregação transitam para professores associados. 
 
 

ARTIGO 8º 
(Regime de transição dos actuais professores visitantes e professores convidados) 

 
1. Os actuais professores visitantes e professores convidados transitam sem outras 
formalidades, para o regime de contrato de trabalho em funções públicas na modalidade de 
contrato a termo resolutivo certo, ou, tratando-se de contratação em substituição, na modalidade 
de contrato a termo resolutivo incerto, mantendo todos os direitos decorrentes dos seus 
contratos. 
2. (Redacção do MCTES) 
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3. Os professores auxiliares convidados que sejam titulares do grau de doutor transitam, a seu 
requerimento, e caso optem pelo regime de tempo integral, com ou sem dedicação exclusiva, 
para a categoria de professor auxiliar. 
4. O disposto no número anterior é aplicável aos professores auxiliares convidados que estejam 
admitidos como candidatos a doutoramento e requeiram provas de doutoramento no prazo de 
três anos. 
 
 

ARTIGO 9º 
(Regime de transição dos assistentes) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. Os actuais assistentes transitam sem outras formalidades para o regime de contrato de 
trabalho em funções públicas na modalidade de contrato por tempo indeterminado, com a 
condição resolutiva de realização de doutoramento nos prazos decorrentes da anterior redacção 
do Estatuto e com direito à contratação como professor auxiliar em caso de obtenção do grau. 
3. Para efeitos do cômputo do período de contratação na categoria de assistente:  

a) A duração do contrato é a do contrato administrativo de provimento precedente; 
b) O tempo já decorrido na situação de contrato administrativo de provimento é 
contabilizado no âmbito do novo contrato; 
c) É facultada a prorrogação do contrato pelo período previsto na parte final do n.º 1 do 
artigo 26.º do Estatuto na sua anterior redacção, nas condições fixadas pelo n.º 2 do 
mesmo artigo; 
d) É facultada a prorrogação prevista no n.º 3 do artigo 26.º do Estatuto na sua anterior 
redacção, nas condições por ele fixadas; 
e) É facultada a prorrogação prevista no n.º 5 do artigo 26.º do Estatuto na sua anterior 
redacção, nas condições por ele fixadas. 

4. Mantêm-se em vigor para os actuais assistentes os direitos e garantias decorrentes da 
anterior redacção dos Estatutos, designadamente dos artigos 7º, no nº 2 do artigo 11º, no nº 4 do 
artigo 26º, do artigo 27º e do artigo 81º. 
5. Os assistentes que sejam titulares do grau de doutor transitam, a seu requerimento, e caso 
optem pelo regime de tempo integral, com ou sem dedicação exclusiva, para a categoria de 
professor auxiliar. 
 
 

ARTIGO 10º 
(Regime de transição dos assistentes estagiários) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. Os actuais assistentes estagiários transitam sem outras formalidades para o regime de 
contrato de trabalho em funções públicas na modalidade de contrato por tempo indeterminado, 
com a condição resolutiva de realização de mestrado, ou provas de capacidade científica e de 
aptidão pedagógica, e de doutoramento nos prazos decorrentes da anterior redacção do Estatuto 
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e com direito à contratação, respectivamente, como assistente e como professor auxiliar em 
preenchimento de condições. 
3. Para efeitos do cômputo do período de contratação na categoria de assistente estagiário: 

a) A duração do contrato é a do contrato administrativo de provimento que actualmente 
detêm; 
b) O tempo já decorrido na situação de contrato administrativo de provimento é 
contabilizado no âmbito do novo contrato; 
c) É facultada a prorrogação do contrato pelo período previsto no n.º 1 do artigo 29.º do 
Estatuto na sua anterior redacção, nas condições nele fixadas; 
d) É facultada a prorrogação prevista na alínea a) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Estatuto na sua anterior redacção, nas condições por eles fixadas; 
e) É facultada a prorrogação prevista no n.º 4 do artigo 29.º do Estatuto na sua anterior 
redacção, nas condições por ele fixadas. 

4. Mantêm-se em vigor para os actuais assistentes estagiários os direitos e garantias 
decorrentes da anterior redacção dos Estatutos, designadamente dos artigos 7º, 12º e 81º. 
5. Os assistentes estagiários que sejam titulares do grau de doutor transitam, a seu 
requerimento, e caso optem pelo regime de tempo integral, com ou sem dedicação exclusiva, 
para a categoria de professor auxiliar. 
 
 

ARTIGO 10º - A 
(Regime de transição dos assistentes convidados) 

 
1. Os actuais assistentes convidados transitam sem outras formalidades, para o regime de 
contrato de trabalho em funções públicas na modalidade de contrato a termo resolutivo certo, ou, 
tratando-se de contratação em substituição, na modalidade de contrato a termo resolutivo 
incerto, mantendo todos os direitos decorrentes dos seus contratos. 
2. Os actuais assistentes convidados que sejam titulares do grau de doutor e optem pelo regime 
de tempo integral, com ou sem dedicação exclusiva, transitam para a categoria de professor 
auxiliar. 
3. Os actuais assistentes convidados titulares do grau de mestre ou habilitados com a aprovação 
em provas de capacidade científica e de aptidão pedagógica realizadas ou requeridas antes da 
entrada em vigor do presente Decreto-Lei, e que optem pelo regime de tempo integral optem 
pelo regime de tempo integral, com ou sem dedicação exclusiva, transitam, a seu requerimento, 
para a categoria de assistente, aplicando-lhes o disposto no regime de transição dos assistentes. 
 
 

ARTIGO 10º - B 
(Regime de transição dos leitores) 

 
Os actuais leitores transitam sem outras formalidades, para o regime de contrato de trabalho em 
funções públicas na modalidade de contrato por tempo indeterminado ou de contrato a termo 
resolutivo certo, conforme a sua contratação preencha ou não necessidades permanentes. 
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ARTIGO 10º - C 
(Direito a reingresso) 

 
Mantém-se o direito de reingresso previsto na parte final do nº 2 do artigo 11º da anterior 
redacção do Estatuto para os antigos docentes actualmente sem vínculo às suas instituições 
originárias que comprovem junto destas estarem admitidas como candidatos a doutoramento. 
 
 

ARTIGO 11º 
(Avaliação para efeitos de regularização da progressão salarial) 

 
1. Os docentes que requeiram avaliação curricular para efeitos de progressão salarial poderão 
pedir a título extraordinário a avaliação do tempo decorrido desde a última subida de escalão 
para efeitos de progressão salarial por módulos de um ano e até ao final de 2008. 
2. Na avaliação a que se refere o número anterior seguir-se-á de forma simplificada a 
metodologia prevista no Estatuto para a avaliação de desempenho. 
3. Os módulos considerados com desempenho positivo contam para efeitos de progressão 
salarial. 
4. Na determinação do tempo necessário para progressão entre posições remuneratórias 
observar-se-á o disposto no Decreto-Lei nº 408/89, de 18 de Novembro.  

 
 

ARTIGO 12º 
(Procedimentos pendentes) 

 
1. (Redacção do MCTES) 
2. Mantém-se igualmente em aberto a possibilidade de, a requerimento dos interessados, e para 
os fins previstos nos artigos 7º e 8º do presente Decreto-Lei, o órgão científico competente se 
pronunciar pelo preenchimento dos requisitos para a nomeação definitiva dos actuais 
professores catedráticos, associados e auxiliares que ainda não a detenham à data da sua 
entrada em vigor. 
3. As provas de capacidade científica e de aptidão pedagógica requeridas antes da entrada em 
vigor desde Decreto-Lei realizar-se-ão de acordo com os procedimentos previstos nos artigos 
53º a 60º da anterior redacção do Estatuto. 
 
 

ARTIGO 13º 
(Revogação) 

 
(Redacção do MCTES) 
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ARTIGO 14º 
(Republicação) 

 
(Redacção do MCTES) 

 
 

ARTIGO 15º 
(Entrada em vigor) 

 
O presente Decreto-Lei entra em vigor em 1 de Setembro de 2009. 


