
 
 
 
 
 

 

 

QUESTÕES SOBRE A PROVA DE ACESSO 

 

 

Revolta será o sentimento que melhor espelhará o que os colegas contratados sentem em 
relação a esta prova...  

Mas esta revolta é, também, o sentimento partilhado por toda uma classe que se mostra mais 
uma vez incrédula por mais uma medida incompreensível e injusta, principalmente quando 
aplicada a docente com vários anos de serviço, avaliados como previsto na lei. 

Este documento serve de apoio/esclarecimento às muitas dúvidas que nos têm colocado sobre 
este assunto. 

Haverá questões que só poderão ser respondidas após a publicação do Guia de Prova. 

Estaremos sempre contra a realização desta injustificável prova!!!!! 

 

A quem se destina e qual a legislação que suporta esta prova? 

Destina-se " a quem, sendo detentor de uma qualificação profissional para a docência e não 
tendo ingressado na carreira, pretenda candidatar-se ao exercício de funções docentes nos 
concursos de seleção e recrutamento de pessoal docente da educação pré-escolar e dos 
ensinos básico e secundário."  

Esta prova é suportada pelos Decreto-lei nº 41/2012 de 21 de fevereiro (Estatuto da carreira 
docente), Decreto-lei 146/2013 de 22 de Outubro, Decreto-regulamentar 7/2013 de 23 de 
Outubro, Despacho nº 14293-A/2013 de 6 de Novembro…. 

 

A quem se aplica? 

A todo o pessoal docente que pretenda celebrar contrato através dos mecanismos de seleção 
e recrutamento de pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e 
secundário. Nenhum docente que não seja dos quadros está dispensado da realização desta 
prova. 
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Todos têm de fazer a prova de acesso?  

Sim, (artº 4º do decreto-lei 146/2013).  

Mesmo os candidatos que até 31 de dezembro de 2013 celebrem contratos de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo em resultado da aplicação dos mecanismos de seleção e 
recrutamento de pessoal docente da educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário 
têm de fazer... no entanto estes ficam dispensados da obtenção de  aprovação na prova. 

 

-O que acontece a quem não realizar a prova?  

  Segundo o  nº 1 do artº 22º do Estatuto da Carreira Docente a aprovação da prova é requisito 
obrigatório para a admissão a concurso. 

 

Caso tenha de habilitação profissional para mais que um grupo, será necessário 
fazer prova para todos os grupos? 

Os candidatos que pretendam candidatar-se a dois ou mais grupos de recrutamento, para que 
possuam habilitação profissional, apresentam as correspondentes inscrições, mas realizam 
apenas uma vez as componentes comuns da prova". 

 

O que acontece se não realizar a prova? 

Não pode concorrer ao concurso de professores. 

 

E se fizer, mas não for aprovada? 

 Conforme artº 8º do decreto regulamentar 7/2013 a obtenção da menção de “Não Aprovado” 
na componente comum inviabiliza a realização da(s) componente(s) específica(s). 

Sempre que haja lugar à realização da componente comum e da(s) componente(s) 
específica(s), o candidato que, não tendo ficado aprovado na prova, tenha obtido a menção de 
Aprovado na sua componente comum, fica obrigado posteriormente a obter aprovação apenas 
na(s) componente(s) específica(s). 

A não aprovação na prova não impede o candidato de se propor a nova prova em momentos 
subsequentes, sempre que esta se realize. 
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Quantas vezes mais tenho de realizar uma prova destas? 

O candidato ao concurso de seleção e recrutamento de pessoal docente que, tendo sido 
aprovado na prova, não vier a desempenhar funções docentes pelo período mínimo de um ano 
completo de serviço nos cinco anos subsequentes à sua realização, tem de se propor a nova 
prova. 

 

Qual a duração da prova? 

De acordo com o artº 7º do D. Regulamentar 7/2013 1 a componente comum da prova tem a 
duração máxima de 120 minutos. 

 

 A duração máxima de cada uma das componentes específicas da prova é fixada por despacho 
do membro do Governo responsável pela área da educação. 

 

Qual o calendário para a realização desta prova? 

Segundo o despacho despacho nº 14293-A/2013 de 6 de Novembro: 

A Componente comum da prova: 18 de dezembro de 2013. 

A(s) Componente(s) específica(s) da prova: entre os dias 1 de março e 9 de abril de 2014, 
inclusive. 

 

Fala-se que é necessário pagar para que se possa realizar essa prova, é 
verdade? 

Sim, lamentavelmente é verdade! Os valores a pagar são: 

Inscrição na prova (inclui a componente comum e uma componente específica): € 20,00. 

Inscrição em cada componente específica da prova, além incluída no ponto anterior, nas 
situações em que o candidato pretenda ser opositor a mais do que um grupo de recrutamento: 
€ 15,00. 

Consulta de cada uma das componentes da prova: € 15,00. 

Pedido de reapreciação de cada uma das componentes da prova: € 20,00. (este valor será 
restituído sempre que a classificação resultante da reapreciação for superior à classificação 
inicialmente atribuída). 
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Como se processa a realização da prova? 

A realização da prova será anual. 

De acordo com o artigo 13.ºdo Decreto Regulamentar n.º 7/2013, de 23 de Outubro "a 
realização da prova depende de inscrição prévia através de formulário eletrónico constante 
na página eletrónica do do IAVE, I.P., complementada com os documentos comprovativos que 
forem exigidos, a enviar através da aplicação eletrónica aí disponibilizada". 

Esta realização da prova é publicitada pelo IAVE, I.P., mediante aviso publicado na 2.ª série do 
Diário da República e na respetiva página eletrónica". 

Uma vez cumprida esta formalidade, e até cinco dias úteis após a publicação do respectivo 
aviso, é divulgado na página eletrónica do IAVE, I.P., um «Guia da Prova», que contém as 
normas práticas do seu processo de realização. 

 

Como é feita a classificação da prova? 

A prova terá uma menção de Aprovado ou não aprovado. 

Pode, no entanto, a componente comum pode  assumir uma dimensão quantitativa, caso seja 
a única prova ou a média da prova comum e especifica. 

 

O que constará no “Guia da Prova”? 

Esse Guia servirá de apoio para melhor se compreender este processo e nele constará: 

a) Forma, prazo e encargos de inscrição; 

b) Distribuição de candidatos por locais de realização das provas; 

c) Informação relativa ao objeto de avaliação e à estrutura de cada componente da prova; 

d) Condições de realização das provas; 

e) Prazo para a divulgação dos resultados das provas; 

f)  Procedimentos relativos à consulta e reapreciação das provas e a recurso; 

g) Procedimentos a adotar quanto a irregularidades e fraudes detetadas; 

 

Como ter acesso à informação sobre a prova de acesso? 

Através do link : http://www.gave.min-edu.pt/np3/523.html 
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