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NOTA INFORMATIVA 
 

Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento de pessoal 

docente do ensino português no estrangeiro, para o cargo de professor, 

compreendendo os níveis da educação pré-escolar, do ensino básico (1.º, 2.º e 3.º 

ciclos) e do ensino secundário 

 
1. Dando cumprimento ao n.º 5 do Capítulo XIII do Aviso n.º 7777-A/2021, de 27 de abril, 

informa-se todos os interessados de que, a partir da presente data, encontram-se 

publicitadas no Portal do Camões, I.P. (www.instituto-camoes.pt) as listas provisórias 

unitárias de ordenação por nível de ensino/ língua estrangeira, nos termos do ponto 6 do 

Capítulo XIII do referido Aviso, para o cargo de professor. 

2. As listas provisórias por nível de ensino/ língua estrangeira apresentam-se ordenadas de 

acordo com a Classificação Final, nos termos do n.º 1 do Capítulo XI, sendo publicitadas 

com o n.º de candidatura, o nome do candidato, o resultado da Prova de Conhecimentos 

(PC), a Classificação Profissional (CP), o Tempo de Serviço Antes da Profissionalização 

(TSAP), o Tempo de Serviço Depois da Profissionalização (TSDP), a Graduação Profissional 

(GP), a Classificação Final (CF), o nível de ensino e respetiva língua estrangeira. 

3. Audiência de interessados decorrerá por um período de 10 dias úteis, contados a partir do 

primeiro dia útil seguinte ao da publicitação das presentes listas, visando exclusivamente 

verificação dos elementos dela constantes, tendo como referência listas definitivas 

resultantes de anteriores audiências de interessados, nomeadamente no que se refere à 

nota da Prova de Conhecimentos, cálculo da Graduação Profissional, cálculo da 

Classificação Final, Nível de Ensino e Língua Estrangeira. Nesse sentido, não serão aceites 

pedidos de revisão ou entrega de novos documentos que procurem alterar os dados dos 

campos referidos no ponto anterior, por estes terem já sido, em tempo e para esse efeito, 

objeto de verificação e validação.  

4. Os interessados poderão pronunciar-se, por escrito, através do endereço eletrónico 

disponível para o efeito, nomeadamente professor2021@camoes.mne.pt , nos 10 dias 

úteis definidos para o efeito, devendo a respetiva pronúncia indicar campos que carecem 

de correção tendo em conta as anteriores listas definitivas publicitadas. 

http://www.instituto-camoes.pt/
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