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Exmo. Senhor 

Professor Doutor Luís Filipe Menezes 

Vice-Reitor da Universidade de Coimbra 
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Assunto: Posição do SNESup sobre o Projeto de Regulamento de Recrutamento e 

Contratação de Pessoal Docente da Universidade de Coimbra. Pedido de 

reunião. 

 

 

 

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

investigadores), abreviadamente designado por SNESup, em resposta à V. comunicação 

relativa ao assunto em epígrafe, apresentar um conjunto de comentários e propostas de 

alteração ao articulado do projeto de Regulamento. 

 

Solicitamos desde já o agendamento de uma reunião com V. Exa.de caracter negocial 

sobre a matéria em apreço uma vez que a mesma está, por força da Lei, obrigada a ser 

negociada com as organizações sindicais. 

 

 

 

Artigo 1.º 

Objeto e âmbito 

Começamos por realçar que as diretrizes sobre a avaliação do período experimental 

estão insertas nos Artigos 19.º e 25.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária 

(ECDU) e que o nº1 do Artigo 22.º do ECDU refere expressamente que “Aos períodos 

experimentais previstos nos contratos dos professores catedráticos, associados e 

auxiliares é exclusivamente aplicável o disposto no presente Estatuto” (sublinhado 

nosso) daí que se coloque a eventual ilegalidade da alínea b) do nº2 do Artigo1.º,que se 

estende depois a diversas alíneas dos Artigos 35º (o nº1 só permite que se avalie quase 

metade do período experimental, o nº2 é ilegal porque o incumprimento tem de ser 

assacado a título de culpa, o nº3 é muito grave porque refere “…bem como os elementos 

adicionais que o Conselho científico entenda relevantes….”, o que é gerador de 

incerteza e subjetividade), do Artigo 36.º (cláusula indeterminada), do Artigo 37.º (em 

especial o nº 3) e do Artigo 38.º (em especial o nº2). Importa assim rever e corrigir esta 

matéria em conformidade com o ECDU. 

 

 

 



 

Artigo 3.º 

Abreviaturas e conceitos 

Sugerimos a substituição da referência “atual”, nas alíneas a) a d) pelo vocábulo 

“vigente” uma vez que se nos afigura, julgamos, mais conforme com o pretendido na 

caraterização das siglas e com o espírito pretendido. 

 

 

Artigo 4.º 

Recrutamento de professores catedráticos, associados e auxiliares 

Gostaríamos de conhecer a fundamentação legal que leva à adoção da expressão: 

“…sem prejuízo de, em casos devidamente justificados, poder recorrer-se à mobilidade 

na carreira.”, pelo que solicitamos o devido esclarecimento. 

Tal disposição, em nosso entender, afigura-se ilegal na medida que o Artigo 9.º do 

ECDU refere que os professores catedráticos, associados e auxiliares são recrutados 

exclusivamente por concurso documental. 

 

Artigo 6.º 

Competências do Reitor 

As dúvidas de legalidade apontadas no Artigo 4.º aplicam-se igualmente à alínea f) do 

n.º 1. 

 

 

Artigo 16.º 

Métodos de Seleção 

O Artigo 16.º, na parte em que fixa o peso dos métodos e dos critérios, é, em nosso 

entender, ilegal por violação dos Artigos 4.º, 5.º e 6.º todos do ECDU. Deverá ser 

revista esta matéria em conformidade com o ECDU. 

 

 

Artigo 17.º 

Critérios de seleção 

Tal como para o Artigo 16.º, também aqui no Artigo 17.º, na parte em que fixa o peso 

dos métodos e dos critérios, é, em nosso entender, ilegal por violação dos Artigos 4.º, 

5.º e 6.º todos do ECDU. 

Por outro lado, as percentagens referidas nas alíneas a) e b) parecem-nos claramente 

desproporcionais nos pesos atribuídos considerando que o desempenho científico está 

alicerçado na atividade de investigação mas que a docência será igualmente uma 

vertente importante da atividade de um professor auxiliar tal como resultada do ECDU, 

nomeadamente dos Artigos 4.º e 5.º. Ademais fixar critérios em “…cerca de 80%…” ou 

“…cerca de 20%…” gera incerteza e insegurança e os critérios têm de ser objetivos. 

Quando muito seria preferível colocar intervalos. 

 

 

Artigo 19.º 

Mérito absoluto 

Parece-nos que a redação proposta na parte final do n.º 1 e no n.º 2 poderá ser 

demasiado ambígua e até contrária ao ECDU bem como às disposições do próprio 

Artigo 17.º do projeto de Regulamento. Sugerimos que se possa adotar uma redação 
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igual à prevista para o Artigo 15.º: “São aprovados em mérito absoluto os candidatos 

que preencham os requisitos para tal estabelecidos no edital do concurso.” 

 

 

Artigo 28.º 

Audiência dos interessados 

Julgamos estar em falta no início da frase do n.º1 a palavra “de” entre “lista” e 

“ordenação”, sugerindo a seguinte redação: “1. O projeto de lista de ordenação 

final…”. 

 

 

Artigo 29.º 

Prazo de proferimento da decisão 

Salvo o devido respeito, o Artigo 29.º viola o Artigo 51.º do ECDU na medida em que 

este refere que “O prazo de proferimento das decisões finais dos júris não pode ser 

superior a 90 dias seguidos….”configurando norma imperativa, pelo que, não pode 

aceitar-se a redação do Artigo 29.º ao referir que “…não deve ser superior a 90 

dias…”. Importa rever e adotar redação de acordo com o ECDU. 

 

 

Artigo 30.º 

Homologação 

Parece-nos igualmente existir um lapso na numeração do artigo em causa uma vez que o 

n.º2 está após o n.º 3.E deve ser indicado um prazo para a homologação ser efetuada. 

 

 

Artigo 32.º 

Recrutamento 

O nº2 da alínea b) ao referir “…documentos inadequados, falsos, inválidos…”usa 

expressões genéricas. Perguntamos o que é um documento inadequado? 

 

 

Artigo 33.º 

Cessação do concurso 

Gostaríamos de conhecer o fundamento legal do n.º 2 do presente Artigo 33.º. 

Todavia, parece-nos que a referência ao n.º 2 do Artigo 34.º do presente projeto de 

Regulamento se pretendia reportar ao Artigo 28.º. 

 

 

Artigo 35.º 

Avaliação do período experimental 

O n.º2 parece-nos sustentado no conceito jurídico de incumprimento (falta culposa), 

contudo considerando os destinatários do Regulamento julgamos ser de esclarecer que o 

incumprimento relevante para efeitos da cessação, será aquele que decorra de atuação 

na disponibilidade do docente. Caso contrário, o previsto no projeto em apreço parece-

nos ilegal. 

Alertamos ainda para a circunstância do prazo de sete meses previsto no n.º4 

representar, na prática, um encurtamento do período experimental que poderá levantar 



questões de legalidade no caso da respetiva avaliação não ser favorável. Sugerimos a 

reformulação de acordo com o disposto no ECDU. 

 

 

Artigo 36.º 

Patamar para manutenção do contrato 

Consideramos que o articulado do presente artigo tem uma formulação bastante vaga 

que se presta a distintas interpretações. Nesse sentido seria desejável uma maior 

concretização dos conceitos subjacentes àquela disposição. 

 

 

Artigo 37.º 

Critérios de avaliação 

Temos sérias dúvidas e reservas sobre o previsto no n.º 3 pelo que gostaríamos de 

conhecer a sua fundamentação e suporte legal. 

 

 

Artigo 38.º 

Cessação do contrato 

Temos sérias dúvidas quanto à legalidade da solução plasmada no n.º2 face ao disposto 

no n.º3 do Artigo 19.º do ECDU. Julgamos de rever esta proposta. 

Entendemos ainda que o disposto no n.º7 quanto ao prazo de 90 dias contraria o 

disposto em matéria de contagem de prazos previsto no Artigo 87.º do CPA pelo que 

deverá ser corrigido em conformidade. 

 

 

 

Artigo 40.º 

Avaliação do período experimental 

Tal como referido no Artigo 35.º, o nº2 parece-nos também sustentado no conceito 

jurídico de incumprimento (falta culposa), contudo considerando os destinatários do 

regulamento julgamos ser de esclarecer que o incumprimento relevante para efeitos da 

cessação, será aquele que decorra de atuação na disponibilidade do docente. Caso 

contrário, o previsto no projeto em apreço parece-nos de legalidade muito duvidosa. 

 

 

Artigo 41.º 

Patamar para manutenção do contrato 

Remetemos para o apresentado face ao Artigo 36.º. 

 

 

Artigo 42.º 

Critérios de avaliação 

Tal como referido no Artigo 37.º, temos igualmente sérias dúvidas e reservas sobre o 

previsto no n.º 3 pelo que gostaríamos de conhecer a sua fundamentação e suporte legal. 
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Artigo 43.º 

Cessação do contrato 

Temos sérias dúvidas quanto à legalidade da solução plasmada no n.º2 face ao disposto 

no n.ºn.º1 do artigo 25º do ECDU. Julgamos de rever esta proposta. 

 

 

Artigo 49.º 

Candidatura espontânea a docente convidado 

Sugere-se a supressão do “e” no n.º1 entre “entregues” e “caducando”, e a introdução 

de uma vírgula. 

 

 

Artigo 50.º 

Contratação de professores visitantes 

Permitimo-nos chamar a atenção para o disposto no n.º5 cujo propósito quanto à 

coincidência dos períodos de contratação nos parece legítimo na medida em que os 

contratos sejam celebrados considerando que um ano letivo corresponde a um período 

de 12 meses. Sugerimos o seguinte aditamento: 

“5. O período do contrato ou da renovação não poderá ultrapassar o final do semestre 

ou do ano letivo para o qual o professor visitante é contratado, correspondendo no 

caso dos semestres a contratos de seis meses e no dos anos letivos a contratos de doze 

meses.” 

 

 

Artigo 51.º 

Contratação de professores convidados 

Tal como no Artigo 50.º, também ao n.º 4 do Artigo 51.º deverá ser aditado o seguinte: 

“4. O período do contrato ou da renovação não poderá ultrapassar o final do semestre 

ou do ano letivo para o qual o professor convidado é contratado, correspondendo no 

caso dos semestres a contratos de seis meses e no dos anos letivos a contratos de doze 

meses.” 

 

 

Artigo 52.º 

Contratação de assistentes convidados 

Tal como nos Artigo 50.º e 51.º, também ao n.º 6 do Artigo 52.º deverá ser aditado o 

seguinte: 

“6. O período do contrato ou da renovação não poderá ultrapassar o final do semestre 

ou do ano letivo para o qual o assistente convidado é contratado, correspondendo no 

caso dos semestres a contratos de seis meses e no dos anos letivos a contratos de doze 

meses.” 

 

 

Artigo 53.º 

Contratação de leitores 

Tal como nos Artigos 50.º, 51.º e 52.º, também ao n.º 5 do Artigo 53.º deverá ser 

aditado o seguinte: 



“5. O período do contrato ou da renovação não poderá ultrapassar o final do semestre 

ou do ano letivo para o qual o leitor é contratado, correspondendo no caso dos 

semestres a contratos de seis meses e no dos anos letivos a contratos de doze meses.” 

 

 

Artigo 54.º 

Contratação de monitores 

Tal como nos Artigos 50.º, 51.º, 52.º e 53.º, também ao n.º 3 do Artigo 54.º deverá ser 

aditado o seguinte: 

“3. O período do contrato ou da renovação não poderá ultrapassar o final do semestre 

ou do ano letivo para o qual o monitor é contratado, correspondendo no caso dos 

semestres a contratos de seis meses e no dos anos letivos a contratos de doze meses.” 

 

 

Artigo 55.º 

Contratação em regime de tempo parcial 

Entendemos de prever que são de facto respeitadas as orientações do ECDU quanto a 

limites de cargas letivas máximas e que os contratos a 100% correspondem para todos 

os efeitos a um máximo de nove horas letivas, tal como dispõe o ECDU. Propomos o 

seguinte aditamento: 

“No regime de tempo parcial, o número total de horas de serviço semanal, incluindo 

aulas, sua preparação eapoio aos alunos, é contratualmente fixado, correspondendo 

para todos os efeitos a percentagem de 100% a um máximo de nove horas letivas 

semanais.” 

 

 

Artigo 56.º 

Casos especiais de contratação 

Entendemos de salvaguardar que não poderão estas contratações, em caso algum, servir 

para suprir necessidades permanentes de serviço. Sugerimos assim o seguinte 

aditamento de um novo n.º 4: 

“4. Em caso algum as contratações previstas nos números anteriores poderão 

colmatar necessidades permanentes de serviço docente, situações para as quais 

deverá ser aberto concurso para recrutamento de docentes de carreira ao abrigo do 

disposto no presente Regulamento.”. 

 

 

Artigo 63.º 

Notificações 

Discordamos da opção pela notificação edital em qualquer circunstância plasmada 

enquanto regra nos termos constantes do Artigo 63.º da proposta. No caso concreto dos 

concursos por razões de segurança não deve ser adotada a notificação por via Edital. 

Entendemos que, pelo menos, as decisões sobre admissão/exclusão, audiência e 

homologação devem ser notificadas por carta registada de acordo com o nº1 alínea a) do 

artigo 112º do CPA e dos artigos 30º e 31º da Portaria nº 83-A/2009, de 22 de Janeiro, 

alterada pela Portaria nº 145-A/2011, de 6 de Abril deixada em vigor pelo nº2 do artigo 

37º da LTFP. 

Em alternativa poderá ser usada a notificação através de email com recibo de entrega 

da notificação (cfr alínea do nº3 do artigo 30º da Portaria supra referida). 
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Artigo 64.º 

Restituição e destruição de documentos 

Entendemos que o prazo de um ano previsto no n.º1 para a possibilidade de promover a 

destruição da documentação dos concursos é manifestamente curto. Face à existência de 

prazo limite de um ano para a impugnação pelo Ministério Publico de atos 

administrativos anuláveis e da eventualidade de existência de atos nulos, sugere-se 

assim o arquivo de tais documentos pelo período mínimo de 2 anos. 

 

 

Ficamos a aguardar o agendamento da reunião solicitada com vista a poder dar 

cumprimento à devida negociação sobre a matéria vertida no projeto de Regulamento 

em apreço. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

A DIREÇÃO 

 

 

 

 
 

 

 

Professor Doutor António Vicente 

Presidente da Direção 

 
 


