
NOTA INFORMATIVA 

REDE DE CURSOS EPE - ANO LETIVO 2022/2023  

(Despacho n.º 11225/2022, de 5 de setembro de 2022) 

POSTOS EM PROVIMENTO 

8.ª MANIFESTAÇÃO DE PREFERÊNCIAS - PROFESSOR 

Procedimento concursal para constituição de reserva de recrutamento 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, para o ano letivo de 2022/2023. 

Período de Manifestação de Preferências 

Informam-se os candidatos que o prazo para a 8.ª manifestação de preferências é de 
cinco (5) dias úteis e decorre entre as 00h00m do dia 20 de setembro de 2022 e as 
23h59m do dia 26 de setembro de 2022. 

Os candidatos interessados nos postos agora disponibilizados devem manifestar as suas 
preferências por ordem decrescente, de acordo com a Lista unitárias de Ordenação 
Final – cargo Professor para os quais se encontram selecionados, correspondentes ao 
nível de ensino do horário/Língua. 

A manifestação de preferências é feita através do endereço de correio eletrónico 
Professor2021@camoes.mne.pt, devendo os interessados comunicar por esta via as 
respetivas preferências.  

Os horários agora vagos para provimento encontram-se igualmente publicitados no 
Portal do Camões, I.P. em https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-
fazemos/ensinar-portugues/processos-de-recrutamento/procedimentos-concursais-
epe 

Caso manifeste preferências agora e recuse um horário que seja atribuído, o/a 
candidato/a é retirado/a da reserva de recrutamento. 

Caso não manifeste preferências agora ou, fazendo-o, não obtenha colocação nos 
horários disponíveis, o/a candidato/a manter-se-á na reserva de recrutamento, para 
consultas posteriores, durante o período de vigência da reserva de recrutamento. 

Colocação e Aceitação 

Após os 5 dias úteis previstos para manifestação de preferências, os candidatos devem 
aguardar a publicação da lista provisória de colocação no Portal do Camões, I.P. e 
proceder, no espaço de 72 horas, correspondentes aos três primeiros dias úteis 
seguintes após a divulgação da lista, a aceitação dessa colocação para o correio 
eletrónico Professor2021@camoes.mne.pt 
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