
Comentários e sugestões do SNESup ao Regulamento de 
Contratação de Pessoal Docente Especialmente 
Contratado ao abrigo do Art. 8º do ECPDESP em 
discussão pública no IPP 
 

 

Nota: - será de equacionar a definição de um tempo mínimo de contratação, pelo 
menos para as situações de leccionação normal. 

 

Artigo 1º 
1- A referência normativa teria mais sentido para o n.º 2 ( e não n.º 1) do art. 8º 

do ECPDESP; 

  2 - Retirar a (,) a seguir a como assistentes, senão altera o sentido. 

  

Artigo 3º 

1 - A referência final deve ser ao texto dos art. 17º e 19º do ECPDESP na 
redacção da Lei n.º 7/2010, de 13 de Maio; 

4 - Nestes casos, deve aplicar-se também o disposto no n.º 6 do art. 2ºd o Reg. 

  

Artigo 4º 
3 - Faz sentido a referência a "professor coordenador principal" e/ou "professor 

coordenador" ? 

  4 - Esta regra (1ª parte) da não limitação da duração máxima dos contratos a 
termo certo e suas renovações parece conflituar com a norma do art. 103º do 
RCTFP(Lei n.º 59/2008, de 11/9) que limita a três anos, incluindo renovações, e a 
duas renovações, a duração total dos contratos a termo certo; não é de considerar que 
o regulamento seja norma especial para os efeitos do art. 103ºdo RCTFP, tal lei 
especial seria o ECPDESP, o qual nada prescreve sobre tal situação. 

 

Artigo 6º 
1 – Será de clarificar que esta possibilidade deve ter carácter absolutamente 

excepcional e pontual, não podendo configurar trabalho “gratuito” para assegurar o 

serviço lectivo (ou outro) regular nem situações em que se pretende apenas que 

alguém possa referir que também é docente no IPP. 

 

Artigo 8º 
2 d) – …graus académicos e de especialista (ou outros de carácter profissional?) 

Artigo 11º 



2 - Qual o impacto deste regulamento no contrato de quem já é docente do IPP? 

 


