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Inf. N.º: R08/17A011 

Data: 20 de abril de 2017 

Remetente: Serviço de Recursos Humanos dos Serviços Partilhados da U.Porto 

Autor: Sónia Cardoso 

Assunto: Contratação de pessoal docente especialmente contratado – ano letivo 2017/2018  

 

A Universidade do Porto é uma instituição de ensino superior pública de natureza fundacional, nos termos 

do Capítulo VI do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 

62/2007, de 10 de setembro, e do Decreto-Lei n.º 96/2009, de 27 de abril. 

 

Em matéria de gestão do pessoal docente, e no seguimento do entendimento propugnado pela Secretaria-

Geral do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, na Informação n.º 2010/6/GSG, de 28 de julho 

de 2010, relativamente ao esclarecimento de algumas questões a propósito do regime fundacional, a 

Universidade do Porto pode ter diferentes universos de trabalhadores [docentes]: 

 

a) Pessoal [docente] com relação jurídica de emprego público que, à data da transformação das 

universidades em fundações, se encontrava nela a exercer funções, e que mantém o seu estatuto 

jurídico; 

b) Pessoal docente que ingressa ex-novo nas instituições e que são admitidos em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas, observando os requisitos e procedimentos previstos no ECDU, de 

acordo com o n.º 2 do artigo 85.º-A aditado ao Estatuto da Carreira Docente Universitária (Lei n.º 

8/2010, de 13 de maio) – neste caso, afigura-se que a relação jurídica de emprego é regulada pelo 

regime de contrato de trabalho em funções públicas, sendo-lhe aplicável diretamente o ECDU; 

c) Pessoal docente que ingressa ex-novo nas instituições e que se rege pelo direito privado, não obstante 

na sua contratação dever ser genericamente respeitado o paralelismo no elenco de categorias e 
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     À consideração do Senhor Reitor da Universidade do Porto   
  

A Dirigente Intermédia de 1º grau 
Serviço de Recursos Humanos 

 
 
 

sfeyo
Texto digitado
Aprovo



 

Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto 

 
 

2 

  

habilitações académicas que vigoram no ECDU, tal como previsto na parte final do n.º 3 do artigo 

134.º do RJIES. 

 

Neste quadro, o recrutamento de professores catedráticos, associados e auxiliares, em regime de funções 

públicas ou de direito privado, é feito exclusivamente por concurso documental, em consonância com o direito 

à igualdade no acesso à função pública consagrado no artigo 47.º, n.º 2, da Constituição da República 

Portuguesa com o propósito de assegurar um mapa de pessoal de carreira adequado à satisfação das suas 

necessidades permanentes da Universidade do Porto. 

 

Não obstante, para além dos docentes de carreira, a Universidade do Porto, pode e deve recorrer à 

contratação de pessoal docente especialmente contratado, a qual se consubstancia numa contratação especial, 

a termo resolutivo certo, para assegurar a prestação de serviço docente por parte de pessoas que, pela sua 

competência científica, pedagógica ou profissional, representem uma mais valia para o corpo docente e a 

sua colaboração se revele inegavelmente necessária ou interessante1. 

 

Considerando que, no âmbito da contratação de pessoal docente especialmente contratado, têm ocorrido 

divergências de entendimento entre a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais de Trabalho que merecem 

maior reflexão, nomeadamente no que concerne à relação entre o regime laboral comum do Código do 

Trabalho e o regime especial decorrente do ECDU, e o processo de revisão dos diplomas regulamentares da U. 

Porto aplicáveis a esta matéria que se prevê concluído até final do ano de 2017, propõe-se que a contratação 

ex-novo de pessoal docente especialmente contratado, para o ano letivo 2017/2018, seja realizada em regime 

de contrato de trabalho em funções públicas, ao abrigo das normas legais e regulamentares constantes no 

Estatuto da Carreira Docente Universitária, na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, e do Regulamento de Contratação de Pessoal Docente Especialmente Contratado 

da Universidade do Porto, aprovado por Despacho n.º 17129/2010, de 29 de julho e publicado no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 220, de 12 de novembro de 2010. 

 

 

A Dirigente Intermédia de 2.º grau 
Unidade de Planeamento, de Contratação e de Desenvolvimento 

Serviço de Recursos Humanos 
 

                                                           

1 Cfr. Paulo Veiga e Moura, Comentários aos Estatutos das Carreiras de Docente do Ensino Universitário e Politécnico, Coimbra, 2009, 
pp 47. 
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