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a data da abertura do concurso) que se inicia a partir de 15 de julho e termina a 

16 de julho, inclusive, mediante o preenchimento dos formulários a seguir 

enunciados no prazo em que se fixa em 2 dias úteis: 

 
Formulário A - Candidatos ao concurso interno sem vínculo aos estabelecimentos de 

educação/ensino/instituições de educação especial da Região 
Autónoma da Madeira; 

 
Formulário B - Candidatos ao concurso externo/contratação inicial com reserva de 

recrutamento da Região Autónoma da Madeira, sem vínculo aos 
estabelecimentos de educação/ensino/instituições de educação 
especial da Região Autónoma da Madeira (rede pública e privada); 

 
Formulário C - Candidatos ao concurso de contratação inicial – nos termos do n.º 4 do 

artigo 35.º do Decreto Legislativo Regional n.º 25/2013/M, de 17 de 
julho, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 7/2014/M, 
de 25 de julho, e 5/2015/M de 10 de julho, indivíduos que no ano 
letivo anterior àquele a que respeita o concurso tenham adquirido 
habilitação profissional após a publicação do aviso da abertura do 
concurso; 

 
Formulário D – Candidatos ao concurso de mobilidade interna nos termos da alínea d) 

do n.º 1 do artigo 31.º Decreto Legislativo Regional n.º 25/2013/M, de 
17 de julho, alterado pelos Decretos Legislativos Regionais n.os 
7/2014/M, de 25 de julho, e 5/2015/M de 10 de julho, sem vínculo aos 
estabelecimentos de educação/ensino/instituições de educação 
especial da Região Autónoma da Madeira.  

 
2.2. Os candidatos com vínculo aos estabelecimentos de educação/ensino da 

Região Autónoma da Madeira (rede pública) estão dispensados de realizar a 

inscrição prevista no ponto 2 do capítulo VII do aviso de abertura do concurso. 

 

3. CANDIDATURA  

3.1. A candidatura efetua-se após a inscrição obrigatória e realiza-se nos momentos 

referidos no ponto seguinte. 

3.2. Prazo de candidatura 

a) Concurso interno: de 23 a 25 de julho inclusive; 

b) Concurso externo/contratação inicial: de 05 a 07 de agosto inclusive. 

3.2.1. A candidatura realiza-se em aplicação informática própria, a 

disponibilizar pela Direção Regional dos Recursos Humanos e da 

Administração Educativa, no seguinte endereço eletrónico: 

http://agir.gov-madeira.pt. 

3.2.2. A candidatura por via eletrónica requer a leitura prévia do respetivo 








