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Aspectos Gerais 

Principais Conselhos aos agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas e Escola 

Móvel 

 
Validação do aperfeiçoamento da candidatura electrónica 
 
A validação do aperfeiçoamento da candidatura electrónica constitui o 3.º e último momento de validação da 
candidatura. 
 
As entidades de validação, agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas, Escola Móvel ou DGRHE, procedem 
a uma nova validação dos campos das candidaturas que foram aperfeiçoados pelos candidatos no 2.º momento de 
validação, por um período de dois dias úteis, que decorrerá nos dias 7 e 10 de Maio. 
 
De acordo com o ponto 2 do capítulo IX do Aviso de Abertura n.º 7173/2010, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 69, de 9 de Abril, a não validação de um dado de candidatura, por parte das entidades competentes, 
determina a exclusão das listas provisórias. 
 

 
Normas Importantes de Acesso e Utilização da aplicação 
 
Para que a validação do aperfeiçoamento seja realizada com sucesso, deve prestar especial atenção aos seguintes 
pontos:  
 

1. As entidades de validação devem inserir os dados habituais (número de utilizador e palavra-chave) que já 
utilizam normalmente nas aplicações disponibilizadas pela DGRHE. 
 

2. Proceder a uma leitura cuidada e completa do Decreto-Lei n.º 20/2006, de 31 de Janeiro, com a redacção 
dada pelo Decreto-Lei n.º 51/2009, de 27 de Fevereiro - diploma que rege este concurso, e do Aviso n.º 
7173/2010, publicado em Diário da República, de 9 de Abril, bem como outros documentos que considere 
importantes e que se encontram disponíveis na página da DGRHE www.dgrhe.min-edu.pt. 
 

3. Esta validação do aperfeiçoamento deve ser efectuada mediante a nova documentação apresentada pelo 
candidato ou a existente no respectivo processo individual.  

 
4. As confirmações indevidas dos elementos constantes do processo de candidatura por parte das entidades 

intervenientes, fazem incorrer os seus autores em procedimento disciplinar de acordo com o n.º 2 do art.º 62.º 
do DL n.º 20/2006, de 31 de Janeiro, na redacção dada pelo DL n.º 51/2009, de 27 de Fevereiro. 
 

5. É possível a mais de uma pessoa por entidade de validação aceder à lista de candidaturas a validar com o 
mesmo utilizador e palavra-chave. 
 

6. A cada candidatura deverá apenas aceder um dos utilizadores e o processo de validação dessa candidatura 
deverá ser sempre finalizado por quem inicia o processo de validação.  

 
7. Em caso de dúvida, o agrupamento de escolas, escola não agrupada ou Escola Móvel deve, 

preferencialmente, colocar a sua questão para o Centro de Atendimento Telefónico (CAT) da DGRHE. 

http://www.dgrhe.min-edu.pt/
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Contactos Úteis  

 
Centro de Atendimento Telefónico – CAT - 213 943 480, disponível das 10 às 18 horas (dias úteis). 
 
 

Prazo da validação do aperfeiçoamento da candidatura 

 
O prazo para validação do aperfeiçoamento da candidatura electrónica decorre das 10 horas de 7 de Maio às 18 
horas de 10 de Maio, correspondente a 2 dias úteis. 
 
 
 

Validação do Aperfeiçoamento da Candidatura Electrónica 
 
 
O acesso a esta aplicação encontra-se na página www.dgrhe.min-edu.pt, na área das aplicações para o concurso 
2010/2011 (ESCOLAS > RECRUTAMENTO > CONCURSO 2010) 
 
As entidades devem, obrigatoriamente, validar as candidaturas que tenham sido objecto de aperfeiçoamento e que 
estão no estado “Por Validar”. 
 

 
Neste 3.º momento de validação, “validação do aperfeiçoamento”, todos os campos sujeitos a validação por 
parte da entidade de validação poderão ser validados ou invalidados, independentemente de terem sido 
validados ou invalidados no 1.º momento da validação (validação da candidatura electrónica). 
 

 
Desta forma, a aplicação permite alterar a validação efectuada no 1.º momento de validação tanto para campos 
válidos como para campos inválidos, quer tenha o docente procedido, ou não, ao aperfeiçoamento da sua 
candidatura. Assim sendo, a entidade de validação pode agora invalidar uma candidatura que anteriormente 
tenha sido validada incorrectamente.  
 
Na Validação do Aperfeiçoamento poderão ocorrer duas situações: 
 

 O candidato alterou o valor do campo no aperfeiçoamento. 
Isto implica que o campo contenha um valor diferente do constante na candidatura. Nesta situação, a aplicação 
do 3.º momento de validação (validação do aperfeiçoamento) apresenta o campo vazio uma vez que o campo 
com o novo valor nunca foi validado anteriormente. 
 

 O candidato não alterou o valor do campo no aperfeiçoamento. 
Neste caso, a aplicação da validação do aperfeiçoamento apresenta o campo da validação pré-preenchido com 
a validação no 1.º momento da validação electrónica (validação da candidatura). 

 

http://www.dgrhe.min-edu.pt/
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As regras para a validação do aperfeiçoamento da candidatura são as mesmas que foram usadas no 1.º momento de 
validação da candidatura electrónica (ver Manual de Instruções da Validação Electrónica). 
 
Adicionalmente, informa-se que qualquer invalidação efectuada poderá ser, nos casos de campos alteráveis, objecto 
de reclamação pelo candidato, num período de cinco dias úteis após a publicitação das listas provisórias de ordenação 
e de exclusão. Cabe ao candidato accionar e submeter o respectivo formulário de reclamação electrónico, previsto no 
Capítulo XIV do Aviso de Abertura do concurso. 
 

Alerta-se para o facto de, ao clicar no botão  ou em qualquer outro dos botões do browser que fecham 
a aplicação antes da validação ter sido submetida, se perderem todos os dados introduzidos, caso não sejam 
gravados, pelo que terá que ser feita novamente a validação de toda a candidatura. 
 

Entrada na aplicação – Validação Electrónica do Aperfeiçoamento 

 
 

 
Imagem 1 - Ecrã Login 

 
Para proceder à validação do aperfeiçoamento da candidatura electrónica, o agrupamento de escolas, escola não 
agrupada ou Escola Móvel tem de introduzir o número de utilizador e a respectiva palavra-chave. 
 

Se os dados acima indicados estiverem correctos, ao carregar no botão  vai aceder à Validação 
Electrónica do Aperfeiçoamento. 
 
 

http://www.dgrhe.min-edu.pt/Portal/WebForms/Escolas/PDF/Recrutamento/2010/Manual_ValidacaoElectronica.pdf
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Imagem 2 - Ecrã Inicial 
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No primeiro ecrã da aplicação, figura a listagem de todos os candidatos a validar pela entidade de validação. Surge 
a informação do estado da candidatura e do tipo de candidato. 
 
Existe ainda a possibilidade de pesquisar uma determinada candidatura, através da funcionalidade específica para 
o efeito. 
 
Só é possível avançar para a validação após a selecção de um dos candidatos da lista e ao premir o botão 

. 

 

 
Imagem 3 - Ecrã da Listagem dos Candidatos 
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No ecrã seguinte, é solicitada a identificação da pessoa que procede à validação do aperfeiçoamento, que poderá 
ser distinta da que procedeu à validação da candidatura. Deve ainda ser indicado um número de contacto (que 
deverá ser aquele que o candidato poderá utilizar para esclarecimento de dúvidas relativas ao estado da sua 
candidatura). 
No caso da entidade de validação ser a DGRHE, o candidato poderá esclarecer dúvidas quanto ao estado da sua 
candidatura, através do Centro de Atendimento Telefónico – CAT, disponível das 10 às 18 horas (dias úteis). 
 
 

 
Imagem 4 - Ecrã do Responsável pela Validação 
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Campos de Validação da Responsabilidade dos agrupamentos de 

escolas / escola não agrupada / Escola Móvel / DGRHE 
 
As regras para a validação do aperfeiçoamento da candidatura são as mesmas que foram usadas no 1.º momento de 
validação da candidatura electrónica (ver Manual de Instruções da Validação Electrónica). 

Questões sobre o Candidato 

 
Imagem 5 - Ecrã das Questões sobre o Candidato 

 

 

 
 

http://www.dgrhe.min-edu.pt/Portal/WebForms/Escolas/PDF/Recrutamento/2010/Manual_ValidacaoElectronica.pdf
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Identificação do Candidato 

 
Imagem 6 - Ecrã da Identificação do Candidato 
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Situação do Candidato 

 

 
 

Imagem 7 - Ecrã da Situação do Candidato 
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Opções de Candidatura 

 

 
Imagem 8 - Ecrã das Opções de Candidatura 
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Graduação - Qualificação Profissional 

 
 

Imagem 9 - Ecrã da Graduação 
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Validação Final e Comprovativos 

 
Imagem 10 - Ecrã do Resumo da Validação (parte I) 
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Imagem 11 - Ecrã do Resumo da Validação (parte II) 
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Imagem 12 - Ecrã do Resumo da Validação (parte III) 

 
Após preenchimento de todos os campos de validação, o responsável deve introduzir a respectiva palavra-chave e 

carregar no botão . 
A aplicação solicita sempre uma confirmação após carregar no botão, de acordo com os dados inseridos 
anteriormente. 
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Imagem 13 - Mensagem de Confirmação da Submissão de Validação (Inválida) 

 

 
Imagem 14 - Mensagem de Confirmação da Submissão de Validação (Válida ) 

 
No final, poderá verificar no recibo a validação efectuada ao aperfeiçoamento da candidatura. 
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Imagem 15 - Ecrã do Recibo da Validação (parte I) 
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Imagem 16 - Ecrã do Recibo da Validação (parte II) 
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Imagem 17 - Ecrã do Recibo da Validação (parte III) 

 
 

 

 


