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Circular n.º 1/DRAPMA/2022 

 

Assunto: Procedimentos a adotar aquando da admissão de trabalhadores sem vínculo de 

emprego público - Publicitação prévia obrigatória da necessidade de recrutamento na Bolsa de Emprego 

Público da RAM    

Considerando o disposto no n.º 2 do art.º 13.º do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, de 

3 de agosto, alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 1-A/2020/M, de 31 de janeiro e pelo Decreto 

Legislativo Regional n.º 28-A/2021/M, de 30 de dezembro, o membro do Governo Regional responsável 

pelas áreas das Finanças e da Administração Pública aprova o mapa regional consolidado de 

recrutamentos anuais autorizados, sendo que, salvo casos excecionais, este mapa fixa os limites para 

a abertura de procedimentos concursais pelos serviços.  

Considerando o art.º 15.º do citado Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, que instituiu um 

procedimento prévio ao recrutamento de trabalhadores, nos termos do qual qualquer recrutamento de 

trabalhadores que careça de autorização, incluindo a contratação de pessoas singulares para prestação 

de serviços, depende da prévia publicação, na BEP-RAM, da necessidade de recrutamento por 

mobilidade para os postos de trabalho em causa, pelo período de 10 dias úteis, e da demonstração de 

não existirem trabalhadores interessados no recrutamento ou na contratação para prestação de 

serviços, que preencham os requisitos exigidos para o mesmo ou que satisfaçam as necessidades da 

contratação pretendida. 

Considerando o quadro legal supra explanado, e porque têm surgido dúvidas sobre a articulação 

destes procedimentos prévios com o recrutamento de trabalhadores, mediante a utilização das reservas 

de recrutamento previamente constituídas e válidas, tendo em conta também o Sistema Centralizado 

de Gestão de Recursos Humanos adotado pelas Secretarias Regionais.  

A presente Circular estabelece as orientações no que concerne aos procedimentos que devem 

ser adotados pelos serviços previamente ao recrutamento de trabalhadores, de molde a serem 

cumpridas as formalidades legais ínsitas nos diplomas supramencionados. 

1. O recrutamento de trabalhadores sem vínculo de emprego público previamente constituído 

é sempre precedido de publicação da respetiva necessidade de recrutamento na BEP-RAM, nos moldes 

definidos no art.º 15.º do Decreto Legislativo Regional n.º 11/2018/M, por forma a ficar comprovada a 

inexistência de trabalhadores já com vínculo público constituído que preencham os requisitos exigidos 

e detenham o perfil adequado para o exercício das funções que se pretendem colocar a concurso.  
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2. O recrutamento previsto no ponto anterior, com recurso às reservas de recrutamento 

previamente constituídas e válidas, só pode ocorrer desde que, previamente, tenha sido efetuada 

publicação da necessidade de recrutamento na BEP-RAM, num prazo de 60 dias, contados desde o 

decurso do prazo da oferta até à data da celebração do contrato de trabalho em funções públicas.  

3. A aludida utilização da reserva de recrutamento acarreta a necessidade de comunicação 

desse ato a Sua Excelência, o Secretário Regional das Finanças, devendo a referida comunicação ser 

instruída com comprovativo da prévia publicação da respetiva necessidade na BEP-RAM, referida no 

ponto 2 desta Circular, com a indicação de que inexistem trabalhadores que tenham concorrido ou que 

inexistem trabalhadores que preencham os requisitos necessários para a ocupação do posto de trabalho 

em causa (neste caso, mediante fundamentação).  

4.   Tendo o procedimento concursal gerador de reserva de recrutamento sido aberto de forma 

centralizada, verificando-se a necessidade de ocupação de postos de trabalho que, de acordo com a 

caraterização do mapa de pessoal do serviço com carência de recursos humanos e respetivos 

conteúdos funcionais das carreiras, se afigurem como semelhantes àqueles que foram postos a 

concurso, é possível a utilização de reserva de recrutamento que esteja válida por qualquer dos 

organismos integrados nesse sistema centralizado departamental, desde que o lugar a prover seja 

enquadrável na mesma área de atividade, descrição do posto de trabalho e funções referidos no aviso 

de abertura do procedimento originário, cumpridas que sejam as formalidades explanadas nos pontos 

2 e 3. 

Direção Regional da Administração Pública e da Modernização Administrativa, aos 19 de 

dezembro de 2022. 

 

O Diretor Regional, 

(Pedro Santos Gouveia) 
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