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DE PESSOAL DOCENTE CIVIL DA ACADEMIA MILITAR 

CAPÍTULO I 

PARTE GERAL 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. O presente regulamento estabelece as regras a adotar para o 

recrutamento, seleção e contratação de docentes da carreira docente 

universitária da Academia Militar (AM), nos termos do respetivo 

estatuto. 

2. O presente regulamento aplica-se ainda, com as necessárias 

adaptações, à contratação de docentes da carreira do pessoal docente 

do ensino superior politécnico da AM, assim como ao pessoal 

investigador, da carreira de investigação científica, nos termos dos 

respetivos estatutos. 

Artigo 2.º 

Competência pela abertura do procedimento  

A competência pela abertura do procedimento de recrutamento, seleção 

e contratação de pessoal docente da AM, é do Chefe do Estado-Maior do 

Exército (CEME) que, nos termos da lei, a pode delegar.  

Artigo 3.º 

Cumprimento das percentagens na contração de docentes 

1. O número de docentes a contratar é proposto pelo Comandante da 

AM, ao CEME, em sede de planeamento orçamental, tendo por base a 

proposta elaborada pelo Diretor de Ensino da AM (DE) e sobre a qual 

o Conselho Científico (CC) se pronunciou.  

2. O número de docentes a contratar tem em consideração as 

percentagens definidas no Estatuto da Carreira Docente Universitária 

(ECDU).  

CAPÍTULO II 

RECRUTAMENTO E CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES 

CATEDRÁTICOS, ASSOCIADOS E AUXILIARES  

 



SECÇÃO I 

PREPARAÇÃO DO RECRUTAMENTO 

Artigo 4.º  

Âmbito, natureza e finalidade do concurso  

1. Os concursos de recrutamento de professores catedráticos, 

associados e auxiliares são exclusivamente conduzidos através de 

concurso internacional documental.  

2. Os concursos destinam-se a averiguar a capacidade e o desempenho 

dos candidatos nos diferentes aspetos que integram o conjunto de 

funções referido no respetivo aviso de abertura, nomeadamente o 

mérito da sua obra científica, a sua capacidade de investigação e o 

valor da atividade pedagógica desenvolvida ou a experiência 

profissional relevante para o efeito.  

Artigo 5.º 

Fases do concurso  

1. O procedimento de recrutamento inicia-se com uma proposta, nos 

termos do artigo seguinte. 

2. Após despacho favorável da proposta de abertura de concurso, 

seguem-se as seguintes fases:  

a) Publicitação do edital; 

b) Fase de receção e aperfeiçoamento das candidaturas;  

c) Aprovação da lista dos candidatos admitidos e excluídos ao 

concurso; 

d) Deliberação sobre a admissão e exclusão dos candidatos em mérito 

absoluto;  

e) Processo de seriação em mérito relativo e elaboração do projeto de 

lista de ordenação final dos candidatos;  

f) Homologação da lista de ordenação final e sua publicitação. 

3.  As fases previstas nas alíneas c) a e) são precedidas das respetivas 

audiências dos interessados, nos termos do artigo 18.º. 

Artigo 6.º 

Proposta de abertura de concursos  

1. A proposta de abertura de concursos para recrutamento e seleção de 

docentes compete ao Comandante da AM, em função das 

necessidades da AM e da disponibilidade financeira. 

2. A proposta de abertura do concurso compreende, nomeadamente, a 

proposta de edital, com os critérios de seleção e seriação, a proposta 

de composição do júri e é promovida pelo DE, após a manifestação de 

necessidades efetuada pelos departamentos científicos da AM, ouvido 

o CC. 



3. A proposta de abertura do concurso é submetida ao CEME, nos 

termos do artigo 2.º. 

4. A proposta de abertura do concurso contém, obrigatoriamente, os 

seguintes elementos:  

a) Justificação da proposta de abertura do concurso;  

b) Referência à área científica do posto de trabalho a ocupar;  

c) A proposta de edital; 

d) A proposta de composição do júri. 

5. Os concursos são abertos para uma ou mais áreas científicas a 

especificar no edital.  

Artigo 7.º 

Edital 

1. A abertura do concurso é feita por edital, que deve conter, 

designadamente, a seguinte informação: 

a) A identificação do ato que autoriza o procedimento; 

b) O número de postos de trabalho a ocupar e as respetivas 

carreiras e categorias; 

c) A área ou as áreas científicas a que se destina o concurso; 

d) A caracterização dos postos de trabalho, em conformidade com o 

estabelecido no mapa de pessoal aprovado;  

e) As línguas a utilizar nas funções que vão ser exercidas; 

f) Os requisitos de admissão dos candidatos; 

g) A forma e o prazo de apresentação das candidaturas;  

h) O local e endereço postal ou eletrónico onde deve ser apresentada 

a candidatura;  

i) A composição do júri; 

j) Os critérios de aprovação em mérito absoluto e de seriação em 

mérito relativo, respetiva ponderação e sistema de valoração final;  

k) Os pesos associados aos critérios e parâmetros de avaliação; 

l) A possibilidade de realização de audições públicas ou entrevistas 

de seleção e duração previsível para a sua realização;  

m) Os documentos a apresentar, nos termos do artigo 8.º 

2. O edital é publicitado, com a antecedência mínima de 30 dias úteis 

em relação à data-limite de apresentação de candidaturas, através dos 

seguintes meios:  

a) Na 2.ª série do Diário da República;  

b) Na Bolsa de Emprego Público;  

c) No sítio da Internet da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. 

P., nas línguas portuguesa e inglesa;  

d) No sítio da Internet da AM, nas línguas portuguesa e inglesa.  

 



Artigo 8.º 

Documentação a apresentar pelos candidatos  

Sem prejuízo de documentação adicional que seja exigida para 

aperfeiçoamento das candidaturas, ou com vista a melhor esclarecimento 

e clarificação do júri, a documentação a entregar pelos candidatos é a 

que constar no edital e tem de incluir: 

a) O consentimento do candidato para que as notificações 

efetuadas no âmbito do procedimento possam ter lugar por 

correio eletrónico; 

b) Nos concursos para professor catedrático, é exigida a 

apresentação do projeto académico que o candidato se propõe 

desenvolver na área científica para a qual é aberto o concurso e 

um projeto completo de programa para uma das unidades 

curriculares referidas no anúncio de abertura de concurso, 

incluindo definição dos objetivos, descrição das estratégias 

pedagógicas, discriminação e justificação dos conteúdos, 

distribuição dos tempos de contacto, processo de avaliação, e 

desenvolvimento de competências para a investigação, pelos 

alunos, no seu âmbito, quando aplicável; 

c) Nos concursos para professor associado ou auxiliar é exigida a 

apresentação de um relatório sobre conteúdos, programa, 

métodos de ensino e bibliografia numa unidade curricular da 

área em que é aberto o concurso, incluindo a definição de 

objetivos, descrição das estratégias pedagógicas, discriminação 

e justificação dos conteúdos, distribuição dos tempos de 

contacto, processo de avaliação, e desenvolvimento de 

competências para a investigação, pelos alunos, no seu âmbito, 

quando aplicável. 

Artigo 9.º 

Métodos e critério de seleção e ordenação dos candidatos  

1. O método de seleção a utilizar nos concursos para professor 

catedrático, associado e auxiliar é o da avaliação curricular, podendo 

ser complementado com audições públicas. 

2. Os critérios de seleção e ordenação dos candidatos devem, num 

âmbito geral, ponderar as capacidades, demonstradas ou potenciais, 

nos seguintes aspetos:  

a) Serviço docente, acompanhamento e orientação dos alunos;  

b) Atividades de investigação científica, de criação cultural ou de 

desenvolvimento tecnológico;  

c) Tarefas no âmbito da gestão universitária;  

d) Tarefas de extensão universitária, de divulgação científica e de 

valorização económica e social do conhecimento;  



e) Contribuição para a formação comportamental, militar, ética e 

cívica dos alunos com respeito pelos valores patrióticos, 

humanistas, cívicos e pelas tradições do Exército e da Guarda 

Nacional Republicana;  

f) Outras tarefas no âmbito da atividade dos docentes da AM; 

g) Qualidade dos documentos previstos nas alíneas b) e c) do artigo 

anterior. 

3. Os critérios de seleção e ordenação dos candidatos ponderam, 

obrigatoriamente, as competências relativas às componentes de 

serviço docente indicadas no perfil para o posto de trabalho a ocupar.  

4. Os critérios de seleção e de ordenação dos candidatos são dispostos 

por prioridades, sendo obrigatoriamente indicadas as ponderações de 

cada critério.  

5. A classificação final de cada candidato, expressa na escala numérica 

de 0 a 100, é a média ponderada das suas avaliações no âmbito de 

cada um dos critérios de seleção. 

6. Os pesos das várias componentes previstas no n.º 2, a definir no edital 

de abertura do concurso, devem somar 100. 

7. Cada uma dessas componentes pode, ainda, ser alvo de uma 

decomposição em vários itens, cujos pesos, para o cálculo do 

resultado da avaliação dessa componente, deve igualmente somar 

100, a definir no edital de abertura do concurso.  

SECÇÃO II 

DO JÚRI  

Artigo 10.º 

Composição do júri  

1. O júri é constituído obrigatoriamente pelo Comandante da AM, que 

preside, o DE e por mais cinco a nove membros, e ser composto 

maioritariamente por individualidades externas. 

2. Os membros do júri devem pertencer à área ou áreas disciplinares 
para que é aberto o concurso e de categoria superior àquela a que se 

refere o concurso ou, à própria categoria, quando se trate de concurso 

para professor catedrático. 

3. Compete ao CEME proceder à nomeação do júri, sob proposta do 

Comandante da AM, precedida de parecer do CC. 

4. Nas áreas em que o Instituto Universitário Militar não esteja habilitado 

a conferir o grau de doutor, o júri é nomeado pelo CEME sob proposta 

do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas. 

5. Sempre que possível, o júri é secretariado por um jurista nomeado 

pelo Comandante da AM.  



Artigo 11.º 

Funcionamento do júri  

1. As reuniões de natureza preparatória do júri podem ser:  

a) Realizadas por teleconferência;  

b) Dispensadas, com caráter de exceção, por iniciativa do seu 

presidente, sempre que num prazo por este fixado nenhum dos 

vogais solicite tal realização e todos se pronunciem, por escrito, 

no mesmo sentido.  

2. Das reuniões do júri são lavradas atas contendo, designadamente, um 

resumo do que nelas tenha ocorrido, bem como os votos emitidos por 

cada um dos seus membros e a respetiva fundamentação.  

3. As deliberações são tomadas por votação nominal fundamentada nos 

critérios de seleção adotados e divulgados, não sendo permitidas 

abstenções, nem votações ex aequo. 

4. O júri só pode deliberar quando estiverem presentes pelo menos dois 

terços dos seus vogais e quando a maioria dos vogais presente for 

externa à AM. 

5. O presidente do júri tem voto de qualidade e só vota: 

a) Quando seja professor ou investigador da área ou áreas 

disciplinares para que o concurso foi aberto; ou  

b) Em caso de empate. 

6. Sempre que entenda necessário, o júri pode:  

a) Solicitar aos candidatos a entrega de documentação 

complementar; 

b) Decidir promover audições públicas, em igualdade de 

circunstâncias para todos os candidatos. 

SECÇÃO III 

DA TRAMITAÇÃO DO CONCURSO  

Artigo 12.º 

Admissão a concurso  

1. O concurso internacional é instruído pela AM, nos termos do presente 

regulamento. 

2. Terminado o prazo para apresentação de candidaturas, a AM procura 

suprir oficiosamente as deficiências existentes nas candidaturas, 

convidando os candidatos a suprir as demais. 

3. A lista dos candidatos admitidos e excluídos ao concurso é 

homologada pelo presidente do júri, após audiência prévia dos 

candidatos excluídos, e publicada no sítio da Internet da AM. 

 

 



Artigo 13.º 

Reuniões do júri  

1. O júri delibera, sobre: 

a) Eventuais impugnações à lista dos candidatos admitidos e 

excluídos ao concurso; 

b) O projeto de lista dos candidatos a admitir ou a excluir, em 

mérito absoluto, com base no mérito do currículo global dos 

candidatos na área disciplinar para que foi aberto o concurso; 

c) O projeto de lista de ordenação dos candidatos em mérito 

relativo, considerando os critérios e parâmetros de avaliação, 

bem como os fatores de ponderação, constantes no edital; 

d) A lista provisória de ordenação final. 

2. O júri delibera igualmente sobre: 

a) As pronúncias apresentadas pelos candidatos; 

b) A eventual solicitação de informações complementares; 

c) A eventual promoção de audições públicas. 

Artigo 14.º 

Normas gerais das audições  

As eventuais audições públicas regem-se pelas seguintes normas gerais:  

a) São promovidas em igualdade de circunstâncias;  

b) Na convocatória para a audição pública constam os principais 

tópicos sobre os quais incidirá a audição;  

c) As audições são registadas em ata.  

Artigo 15.º 

Ordenação dos candidatos  

1. A ordenação dos candidatos deve ser fundamentada por escrito e 

basear-se nos critérios constantes no edital de abertura do concurso. 

2. Antes de se iniciar a votação, cada membro do júri apresenta um 

documento escrito, que será anexado à ata, com a ordenação dos 

candidatos, devidamente fundamentada, considerando os critérios 

referidos no número anterior.  

3. Na votação cada membro do júri deve respeitar a ordenação que 

apresentou no documento referido no número anterior.  

4. A seriação dos candidatos é realizada nos termos seguintes:  

a) A primeira votação destina-se a determinar o candidato 

colocado em primeiro lugar, contabilizando-se o número de 

votos que esse candidato obteve;  

b) Se um candidato obtiver a maioria absoluta dos votos para o 1.º 

lugar, vence o concurso e é removido do escrutínio, iniciando-

se o procedimento para escolher o candidato que ocupará o 2.º 

lugar;  



c) Caso nenhum candidato obtenha a maioria absoluta dos votos 

para o 1.º lugar, inicia-se um novo escrutínio, apenas entre os 

candidatos que obtiveram votos para o 1.º lugar, depois de 

retirados os candidatos menos votados para esse lugar, na 

votação anterior;  

d) Caso se verifique um empate entre dois ou mais candidatos na 

posição de menos votados, procede-se a uma votação de 

desempate, apenas entre estes, contabilizando-se o número de 

primeiras posições relativas de cada um e removendo o menos 

votado;  

e) Subsistindo empate entre dois ou mais candidatos na posição 

de menos votado, sem que tenha sido reduzido o número de 

candidatos empatados, relativamente à ronda de votação 

anterior, o desempate é feito nos termos do n.º 5, do artigo 11.º;  

f) Escolhido o candidato para o 1.º lugar, este sai das votações e 

inicia-se o procedimento de escolha para o candidato a colocar 

em 2.º lugar, repetindo-se o procedimento referido nas alíneas 

anteriores para os lugares subsequentes até se obter uma única 

lista ordenada de todos os candidatos. 

Artigo 16.º 

Prazo da decisão  

1. A deliberação final do júri é emitida no prazo máximo de 90 dias, 

contados desde a data-limite para a apresentação das candidaturas. 

2. O prazo referido no número anterior pode ser prorrogado pelo CEME, 

mediante pedido fundamentado do presidente do júri. 

Artigo 17.º 

Homologação  

Após deliberação final do júri, a lista de ordenação final é enviada para 

homologação, acompanhada do respetivo processo. 

Artigo 18.º 

Audiência dos interessados 

Há lugar à audiência dos interessados, nos termos do Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), no que se refere: 

a) Ao projeto de lista de candidatos admitidos e excluídos ao 

concurso, caso existam candidatos a excluir; 

b) Ao projeto de lista de candidatos admitidos e excluídos em 

mérito absoluto, caso existam candidatos a excluir; 

c) À lista provisória de ordenação final dos candidatos. 

 



Artigo 19.º 

Reclamação e recurso administrativo 

1. Pode reclamar-se, nos termos do CPA, dos seguintes atos: 

a) Da decisão de exclusão de candidatos ao concurso; 

b) Da não admissibilidade em mérito absoluto; 

c) Da homologação da lista de ordenação final dos candidatos. 

2. No caso das competências do CEME se encontrarem delegadas, pode-

se recorrer para o CEME, nos termos do CPA, do ato de homologação 

da lista de ordenação final dos candidatos. 

CAPÍTULO III 

DA VINCULAÇÃO DO PESSOAL DOCENTE 

Artigo 20.º 

Contratação de professores catedráticos e associados 

1. Os professores catedráticos e associados são contratados por tempo 

indeterminado. 

2. Se o contrato referido no número anterior não for precedido por um 

contrato por tempo indeterminado como professor das carreiras 

docentes do ensino universitário ou do ensino politécnico ou como 

investigador da carreira de investigação científica, o mesmo tem o 

período experimental de um ano. 

3. Findo o período experimental, em função de avaliação específica da 

atividade desenvolvida realizada de acordo com critérios fixados pelo 

órgão legal e estatutariamente competente da instituição de ensino 

superior, o contrato passa a contrato por tempo indeterminado em 

regime de tenure, nos termos do artigo seguinte, salvo se o CEME, sob 

proposta fundamentada aprovada por maioria dos membros do CC em 

efetividade de funções, de categoria superior e de categoria igual desde 

que não se encontrem em período experimental, decidir no sentido da 

sua cessação. 

4. Na situação de cessação prevista no número anterior, e sendo o caso, 

o docente regressa à situação jurídico-funcional de que era titular 

antes do período experimental, quando constituída e consolidada por 

tempo indeterminado.  

Artigo 21.º 

Estatuto reforçado de estabilidade no emprego 

1. Os professores catedráticos e os professores associados beneficiam, 

de um estatuto reforçado de estabilidade no emprego (tenure) que se 

traduz na garantia da manutenção do posto de trabalho, na mesma 

categoria e carreira ainda que em instituição diferente, nomeadamente 



no caso de reorganização da instituição de ensino superior a que 

pertencem que determine a cessação das respetivas necessidades. 

2. Os professores associados com contrato por tempo indeterminado em 

regime de tenure, quando contratados como professores catedráticos, 

mantêm o contrato de trabalho por tempo indeterminado no mesmo 

regime. 

Artigo 22.º 

Período experimental 

1. É aplicável o disposto no Estatuto da referida carreira, as disposições 

relativas ao período experimental. 

2. Durante o período experimental não pode haver lugar a cessação do 

contrato por iniciativa da AM, salvo na sequência de procedimento 

disciplinar. 

3. O tempo de serviço decorrido no período experimental concluído com 

manutenção do contrato de trabalho por tempo indeterminado é 

contado, para todos os efeitos legais, na carreira e na categoria em 

causa. 

4. O tempo de serviço decorrido no período experimental que se tenha 

concluído sem manutenção do contrato de trabalho por tempo 

indeterminado é contado, sendo o caso, na carreira e na categoria às 

quais o trabalhador regressa. 

Artigo 23.º 

Contratação de professores auxiliares 

1. Os professores auxiliares são contratados por tempo indeterminado 

por um período experimental de cinco anos, findo o qual, em função 

de avaliação específica da atividade desenvolvida realizada de acordo 

com critérios fixados pelo CC, é mantido o contrato por tempo 

indeterminado, salvo se  CEME, sob proposta fundamentada aprovada 

por maioria dos membros em efetividade de funções, de categoria 

superior e de categoria igual desde que não se encontrem em período 

experimental, do CC, decidir no sentido da sua cessação. 

2. Em caso de decisão no sentido da cessação, após um período 

suplementar de seis meses, de que o docente pode prescindir, cessa a 

relação contratual, regressando o docente, se for caso disso, à 

situação jurídico-funcional de que era titular antes do período 

experimental, quando constituída e consolidada por tempo 

indeterminado. 

3. A decisão a que se refere o n.º 1 é comunicada ao professor até seis 

meses antes do termo do período experimental. 

4. Em caso de incumprimento, total ou parcial, do prazo estipulado no 

número anterior, o Exército fica obrigado a pagar ao docente uma 



indemnização de valor igual à remuneração base correspondente ao 

período de antecedência em falta quando haja cessação da relação 

contratual. 

CAPÍTULO IV 

RECRUTAMENTO DE PESSOAL ESPECIALMENTE CONTRATADO  

Artigo 24.º 

Pessoal especialmente contratado  

1. A AM pode recorrer a pessoal especialmente contratado para a 

prestação de serviço docente, desde que sejam individualidades, 

nacionais ou estrangeiras, de reconhecida competência científica, 

pedagógica ou profissional, cuja colaboração se revista de interesse e 

seja de inegável necessidade para a AM.  

2. O pessoal especialmente contratado pela AM para a prestação de 

serviço docente designa-se, consoante as funções para que é 

contratado, por:  

a) Professores visitantes;  

b) Professores convidados;  

c) Assistentes convidados; 

d) Leitores.  

Artigo 25.º 

Limite numérico à contratação  

O número máximo de professores catedráticos, associados e auxiliares 

convidados e visitantes não pode exceder o limite de um terço, 

respetivamente, do número de professores catedráticos, associados e 

auxiliares de carreira da AM, a menos que exista despacho ministerial 

que estabeleça um valor limite diferente. 

Artigo 26.º 

Recrutamento de professores visitantes  

1. Os professores visitantes são recrutados, por convite, de entre 

professores ou investigadores de reconhecida competência que em 

estabelecimentos de ensino superior estrangeiros ou internacionais, 

ou em instituições científicas estrangeiras ou internacionais, exerçam 

funções em área ou áreas científicas análogas àquelas a que o 

recrutamento se destina.  

2. A proposta de contratação deve ser formulada pelo Comandante da 

AM, sob proposta do DE mediante parecer do CC, tendo por base 

relatório subscrito por, pelo menos, dois professores da especialidade, 

de categoria igual ou superior à da categoria para que se contrata.  

 



Artigo 27.º 

Recrutamento de professores convidados  

1. O recrutamento de professores catedráticos convidados, de 

professores associados convidados e de professores auxiliares 

convidados efetua-se, por convite, de entre individualidades, 

nacionais ou estrangeiras, cuja reconhecida competência científica, 

pedagógica e ou profissional na área ou áreas científicas em causa 

esteja comprovada curricularmente.  

2. A proposta de contratação deve ser formulada pelo Comandante da 

AM, sob proposta do DE da AM mediante parecer do CC, tendo por 

base relatório subscrito por, pelo menos, dois professores da 

especialidade, de categoria igual ou superior à da categoria para que 

se contrata.  

Artigo 28.º 

Recrutamento de assistentes convidados 

1. Os assistentes convidados são recrutados, por convite, de entre 

titulares do grau de mestre ou do grau de licenciado e de currículo 

adequado.  

2. A proposta de contratação deve ser formulada pelo Comandante da 

AM, sob proposta do DE mediante parecer do CC, tendo por base 

relatório subscrito por, pelo menos, dois professores da especialidade, 

de categoria igual ou superior à da categoria para que se contrata. 

Artigo 29.º 

Recrutamento de leitores  

1. Os leitores são recrutados, por convite, de entre titulares de 

qualificação superior, nacional ou estrangeira, e de currículo 

adequado para o ensino de línguas estrangeiras.  

2. A proposta de contratação deve ser formulada pelo Comandante da 

AM, sob proposta do DE mediante parecer do CC, tendo por base 

relatório subscrito por, pelo menos, dois professores da especialidade, 

de categoria igual ou superior à da categoria para que se contrata.  

3. Podem ainda exercer as funções de leitor, sem precedência de 

qualquer proposta ou convite, individualidades estrangeiras 

designadas ao abrigo de convenções internacionais ou de protocolos 

internacionais nos termos fixados por estes.  

Artigo 30.º 

Relatório  

O relatório referido nos artigos anteriores do presente capítulo tem de 

apresentar os fundamentos que justificam a contratação por convite, a 

apreciação do currículo e do relatório de atividades, quando se trate de 



renovação, e deve ser aprovado pela maioria absoluta dos membros do 

CC em exercício de funções, aos quais é previamente facultado o 

currículo da individualidade a contratar.  

Artigo 31.º 

Constituição de uma base de recrutamento para docentes civis 

convidados  

1. Sempre que seja considerado mais adequado, o convite de pessoal 

especialmente contratado pode ser precedido por um período, não 

inferior a 5 dias úteis, de candidaturas tendo em vista a constituição 

de uma base de recrutamento de entre a qual se procederá à escolha 

da individualidade que será objeto de proposta de convite, sujeita à 

tramitação prevista nos números seguintes.  

2. A publicitação e divulgação do convite é efetuada nos termos do artigo 

42.º.  

3. Os candidatos que integrarão a base de recrutamento são 

selecionados por um júri para cada área científica, nomeado pelo 

CEME, sob proposta do Comandante da AM, promovida pelo DE e 

após parecer do CC.  

4. Cada júri é composto por, pelo menos, dois professores, de categoria 

igual ou superior à da categoria em causa para a constituição da base 

de recrutamento, pertencentes à respetiva área científica, um dos 

quais presidirá nos termos do despacho de constituição do júri.  

5. Cada área científica da base de recrutamento é constituída por todos 

os candidatos que tenham sido selecionados pelo júri respetivo, não 

sendo necessário proceder a seriação.  

Artigo 32.º 

Recrutamento a partir de uma base de recrutamento constituída  

O recrutamento, por convite, a partir da base de recrutamento 

constituída, efetua-se seguindo os procedimentos previstos no presente 

capítulo.  

Artigo 33.º 

Candidatura espontânea a docente convidado  

1. O convite de pessoal especialmente contratado pode ser precedido por 

um período de candidaturas, de forma a constituir uma base de 

recrutamento de entre a qual se deve proceder à escolha através de 

métodos de seleção objetivos. 

2. As candidaturas apresentadas nos termos do número anterior devem 

ser apresentadas de 1 de janeiro a 31 de março e reportam-se ao ano 

letivo seguinte àquele em que são entregues.  



3. As candidaturas caducam no dia 31 de dezembro do ano da sua 

apresentação.  

4. As candidaturas são entregues na Secção de Pessoal da AM, 

acompanhadas do currículo do candidato e da indicação 

fundamentada das unidades curriculares que considera com 

competência para lecionar.  

5. O incumprimento do disposto no número anterior implica a rejeição 

liminar da candidatura.  

6. Aplicam-se as regras estabelecidas para o recrutamento por convite.  

Artigo 34.º 

Procedimento de recrutamento de pessoal especialmente 

contratado  

1. O recrutamento de professores visitantes, professores convidados, 

assistentes convidados e leitores é precedido do envio, através do 

Comando do Pessoal, dos seguintes documentos: 

a) O relatório, que serviu de fundamento à proposta de convite, 

aprovado mediante parecer do CC, subscrito por, pelo menos, dois 

professores da especialidade, e de categoria superior ou igual à da 

posição para que é feito o convite, no caso das propostas de 

contratação para professor convidado ou visitante;  

b) O currículo do convidado a contratar;  

c) A proposta de contratação formulada pelo Comandante da AM, sob 

proposta do DE mediante parecer do CC;  

d) A distribuição de serviço docente aprovada para o convidado;  

e) Os documentos comprovativos da titularidade de graus 

académicos. 

2. O recrutamento é autorizado por despacho do CEME. 

CAPÍTULO V 

DA VINCULAÇÃO DO PESSOAL ESPECIALMENTE CONTRATADO  

Artigo 35.º 

Contratação de professores visitantes  

1. Os professores visitantes são contratados a termo certo e em regime 

de dedicação exclusiva, de tempo integral ou de tempo parcial, nos 

termos da lei e do presente regulamento.  

2. Os professores visitantes são contratados a termo certo pelo período 

máximo de um ano, podendo os seus contratos serem renovados por 

iguais períodos, por prazo não superior a três anos.  

3. Quando os professores visitantes sejam contratados em regime de 

dedicação exclusiva ou de tempo integral, a duração do contrato, 

incluindo as renovações, não pode exceder quatro anos.  



Artigo 36.º 

Contratação de professores convidados  

1. Os professores convidados são contratados a termo certo e em regime 

de tempo parcial, nos termos da lei e do presente regulamento.  

2. Os professores convidados são contratados a termo certo pelo período 

máximo de um ano, podendo os seus contratos serem renovados por 

iguais períodos.  

3. Se, excecionalmente, forem contratados em regime de dedicação 

exclusiva ou de tempo integral, o contrato e as suas renovações não 

podem ter uma duração superior a quatro anos.  

Artigo 37.º 

Contratação de assistentes convidados 

1. Os assistentes convidados são contratados a termo certo e em regime 

de dedicação exclusiva, de tempo integral ou de tempo parcial, nos 

termos da lei e do presente regulamento. 

2. A contratação em regime de dedicação exclusiva, de tempo integral ou 

de tempo parcial igual ou superior a 60 %, só pode ter lugar quando 

aberto concurso para categoria da 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.  

3. Em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral, o contrato e 

as suas renovações não podem ter uma duração superior a quatro 

anos, não podendo ser celebrado novo contrato nesses regimes entre 

a mesma instituição de ensino superior e a mesma pessoa.  

4. Aos assistentes convidados em regime de dedicação exclusiva ou de 

tempo integral deve ser assegurada a participação em programas de 

investigação da instituição de ensino superior em que prestam serviço 

ou de outra instituição de ensino superior ou de investigação. 

Artigo 38.º  

Casos especiais de contratação  

1. No âmbito de acordos de colaboração de que a AM seja parte, ou no 

quadro da colaboração voluntária de docentes ou investigadores, sem 

remuneração, para o desempenho de funções docentes como 

professores convidados, de entre individualidades, nacionais ou 

estrangeiras, cuja reconhecida competência científica, pedagógica e 

ou profissional na área ou áreas disciplinares em causa esteja 

comprovada curricularmente. 

2. O recrutamento de professores convidados para efeitos do número 

anterior é autorizado pelo CEME, sendo o convite formulado pelo 

Comandante da AM, sob proposta do DE, mediante parecer do CC, 



fundamentado em relatório subscrito por, pelo menos, dois 

professores da especialidade e de categoria igual ou superior à da 

contratação em causa, aos quais é previamente facultado o currículo 

da individualidade a contratar.  

Artigo 39.º 

Contratação de leitores  

1. Os leitores são contratados a termo certo e em regime de dedicação 

exclusiva, de tempo integral ou de tempo parcial, nos termos da lei e 

do presente regulamento.  

2. Os leitores são contratados a termo certo pelo período máximo de um 

ano, podendo os seus contratos serem renovados por iguais períodos, 

por prazo não superior a dez anos.  

3. Em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral, o contrato e 

as suas renovações não podem ter uma duração superior a quatro 

anos.  

Artigo 40.º 

Tempo parcial  

As percentagens de contratação em regime de tempo parcial são definidas 

em função do número de horas semanais efetivamente lecionadas, e 

podem, conforme as necessidades da AM, devidamente comprovadas, 

revestir uma das seguintes modalidades:  

a) Duas horas – 20%;  

b) Três horas – 30%;  

c) Quatro Horas – 40%;  

d) Cinco Horas – 50%;  

e) Seis horas – 60%.  

Artigo 41.º 

Cessação do contrato  

1. O contrato extingue-se por:  

a) Acordo, a todo o tempo;  

b) Denúncia;  

c) Caducidade;  

d) Decisão final proferida na sequência de procedimento 

disciplinar.  

2. O contrato caduca pelo decurso do prazo nele fixado, salvo se o CEME, 

sob proposta do Comandante da AM comunicar por escrito a intenção 

da sua renovação, 30 dias antes do prazo expirar, ou quando se 

verifique a impossibilidade absoluta e definitiva de o docente prestar 

o trabalho a que se vinculou.  



3. A denúncia só produz efeitos no final do semestre em que ocorre e 

deve ser apresentada até 30 dias antes do final do semestre.  

CAPÍTULO VI 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 42.º 

Publicitação da contratação 

A contratação ao abrigo do presente regulamento é objeto de publicação:  

a) Na 2.ª série do Diário da República; 

b) No sítio da Internet da AM. 

Artigo 43.º 

Otimização do procedimento  

1. Todos os documentos de instrução dos procedimentos referidos no 

presente regulamento são apresentados em suporte digital.  

2. O arquivo dos processos referidos no presente regulamento deve ser 

efetuado no sistema de gestão documental eletrónica do Exército. 

Artigo 44.º 

Notificações  

1. Nos procedimentos previstos no presente regulamento, os candidatos 

são obrigatoriamente notificados: 

a) Do projeto de lista dos candidatos admitidos e excluídos ao 

concurso; 

b) Da lista dos candidatos admitidos e excluídos ao concurso; 

c) Do projeto de lista dos candidatos admitidos em mérito 

absoluto; 

d) Da lista dos candidatos admitidos em mérito absoluto; 

e) Do projeto de lista de ordenação final dos candidatos; 

f) Da lista de ordenação final dos candidatos; 

g) Dos demais atos que lhes digam diretamente respeito. 

2. Todas as notificações são efetuadas pelas formas previstas no CPA, 

com preferência pelo correio eletrónico. 

Artigo 45.º 

Cessação do procedimento concursal  

1. O procedimento concursal cessa com a ocupação das vagas 

constantes do aviso de abertura ou, quando as mesmas não possam 

ser ocupadas por inexistência de candidatos ou insuficiência do seu 

número.  

2. O procedimento concursal pode ainda cessar por ato devidamente 

fundamentado do CEME.  



Artigo 46.º 

Regime supletivo  

Em tudo o que não estiver previsto no presente regulamento, são 

aplicáveis as normas do ECDU, do Código do Procedimento 

Administrativo e demais legislação em vigor.  

Artigo 47.º 

Norma revogatória  

É revogado o Regulamento de Recrutamento, Seleção e Contratação de 

Pessoal Docente Civil da Academia Militar, aprovado pelo Despacho n.º 

11599/2015, de 28 de maio de 2015 e publicado no Diário da República, 

2.ª série — N.º 203 — 16 de outubro de 2015. 

Artigo 48.º 

Entrada em vigor  

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua 

publicação em Diário da República. 

 

 


