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DO PLANOE
REGIONAIS
SECRETARIAS
cooRDENAÇÃOE DA EDUCAçÃO
Portaria n.'l1l/2000
Pela Portaria SRE n." l2ll95, de 7 de Julho, alterada
pelasPortariasSRE n." 120196,de 7 de Agosto, n." 150/99,
de 6 de Setembroe n." 103/2000,de 02lll, fbram definidas
o concursorelativo ao
as regrasa que anualmenteobeclecerá
preenchimentodasvagasno ensinorecorrenteao nível do l.o
Ciclo do EnsinoBásico.
Nos termos daqueles normativos, fìcam remetidos a
portaria conjunta dos SecretáriosRegionaisdo Plano e da
Coordenaçãoe de Educação,a criaçãodos númerosglobais
de lugaresdocentesparao ensinorecorrentedo l.o Ciclo do
EnsinoBásico.
Assim,ao abrigodo artigo I1." do Decreto-Lein." 74191,
de 9 de Fevereiro,conjugadocom o n.o I do artigo 1." da
Portaria SRE n." I2Il95, de 7 de Julho, alterada pelas
de 7 de Agosto,n.' 150/99,de 6 de
PortariasSRE n." 120196,
Setembroe n.o 103/2000,de 02lll, manda o Governo
Regionalda Madeira,pelosSecretáriosRegionaisdo Planoe
e de Educação,aprovaro seguinte:
da Coordenação
I - Para as actividadedo ensinorecorrentedo 1." ciclo
do Ensino Básico são criados 70 (setenta)lugares
docentesna Região Autónoma da Madeira, para o
ano 2000/2001.
2 - A criaçãode um lugar docenteno ensinorecorrente
resultada existênciade um númeromínimo de dez
alunos matriculadospara a frequênciado referido
curso,salvocasosexcepcionais.
3 - Os docentesdo ensino recorrentedo 1." ciclo do
Ensino Básico têm um horáriode 3 horas lectivas

diáriascom início a I de Novembrode 2000 e termo
a 3l de Julhoou 3l de Agostode 2001,consoantese
trateou não de professoresa leccionaremem regime
de acumulação.
4 - Para além das 3 horas lectivasdiárias,os docentes
que exerçam tunções exclusivamenteno ensino
recorrentedo l.o ciclo do EnsinoBásico,dispõemde
2 horas semanaispara a realizaçáode trabalho a
nível individual, bem como promovera informação
e orientaçãoeducacionaldos alunos.
-5- As funções docentes, exercidas em regime de
acumulação,são remuneradastomando por base o
índice remuneratórioem que o docentese encontra,
sendocalculadascom baseno valor hora, de acordo
com o artiso 13."do Decreto-Lein." 312199.de l0 de
Agosto.
6 - Sempre que a duração de trabalho resultanteda
acumulaçãode funçõesdocentes,atinja o limite da
componentelectiva,a remuneraçãoa abonaré igual
àquelaque o docenteauferea título principal.
1 - A presentePortariaentraimediatamenteem vigor.
SecretariaRegionaldo Plano e Coordenaçãoe Secretaria
Regionalde Educação,aos 2 de Novembrode 2000.
O SpcnsrÁnroRscroNALDo PLANoE DA CooRDENAçÃo,
JoséPauloBaptistaFontes
O SncnErÁnro RpcroNl,t- DE EoucnçÃo, Francisco
Miguel AzinhaisAbreu dos Santos

Toda a correspondência relativa a anúncios e a assinaturas do Jornal Ofìcial deve ser dirigida à Secretaria-Geral da hesidência do Governo Resional da Madeira.

Os preços por laudil ou por fracção de lauda de anúncio são os seguintes:
I-lma lauda
. . .2 754$00. cada:
Duas laudas
.2 987$00. cada:
Três laudas
. .4 896$00. cada:
.....5211$00,cada;
Quatrolaudas.
(-'incolaudas
......5419$00.cada:
Seis ou mais laudas
.6 568$00. cada.
A estesvaìores
acresce
o imnostodevido.
Números e Suplementos - heço

por página 50$00.

Anual
Uma Série
Duas Séries
Ttês Séries
Completa

4 370$00
8 600$00
l0 500$00
l2 300$00

Semestral

2 190$00
4 300$00
5 250$00
6 200$00

A estes valores acrescenr os portes de correio, (Portaria n." 203/99, tle 26 de
Novembro) e o irnposto devitlo.

O Preçodestenúmero: 208$00- 1"04Euros (IVA incluído)

