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DESPACHO Na 71lR/2017

No uso da competAncia que me 4 conferida pela alinea o)do n.e 1do artigo 92.e, do RIIES- Regime

luridico das lnstituiCdes de Ensino superior, estabelecido pela Lei n.e 62/2007, de 10 de setembro,

ouvida, na medida possivel, a comunidade acadimica com intere$e direto na disciplina juridica do

presente ambito regulamentar e obtido parec€r favor6vel do Conselho de GestSo da Universidade

Aberta, em reuni6es de 11 de maio e 14 de iunho, p.p., aprovo o Regulemento de Contratageo de

Tutores, anexo a este despscho e do qualfaz parte integrante.

lJniversidade Aberta,19 dejunho de 2017
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Paulo MEria Eastos da Silva Dias
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REGUTAMENTO DE CONTRATAEAO DE TUTORES

Nota Justificativa

A Universidade Aberta, universidade publica portuguesa de educag;o digital,

doravante desiSnada UAb, no embito do Modelo Peda86gico Virtual por si

desenvolvido, utiliza a prestacao de servieos de tutoria para apoio aos professores das

unidades curriculares dos 1.e e 2.eciclos de estudos.

A avaliaeSo da experiencia resultante da aplicagao do Modelo Peda86gico Virtual,

conjugada com a evolueSo na procura de programas de estLldos de 2.e ciclo aconselha

a reformulacSo das regras da contrataeeo da referida prestaCSo de servigos, no sentido

de reforcar os principios da transparencia, da igualdade e da imparcialidade e,

simultaneamente, assegurar o inicio da prestaeeo de servicos em llnha com os

procedimentos legais aplicdveis-

No que concerne ao projeto do presente regulamento, foi obtido parecer favor6vel do

Conselho de GestSo da LJAb, bem como foram ouvidos e tidos em conta os contributos

das unidades o.ganicas e dos servicos envolvidos e com interesse no mesmo,

nomeadamente o5 DepartamentoS.

Por outro lado, tendo em conta a urgancia na aplicacao do presente regulamento,

dada a proximidade de arranque do ano letivo e a necessidade de atempadamente se

proceder e contratualizaeSo de um nrmero elevado de tutores, que assegurem o

acompanhamento das atividades de ensino e aprendizagem, o Magnifico Reitor, como

responsdvel pela direeeo do respetivo procedimento decidiu, de acordo com a excecSo

da 1.r parte do n--'3 do artigo 110.e da Lei n.a 62/2007, de 10 de setembro (RllES -
Regime luridico das lnstituig6es de Ensino Superior) e com as alinea a) e b) do n p 3 do

citado artigo 1OO.e do C6di8o do Procedimento Administrativo (CPA), nao proceder a

audiOncia dos interessados, com fundamento em raz6es de urgencia, de celeridade e

de razoabilidade quanto a execucao do regulamento em causa, dado que taldiligancia

comprometeria certamente e de modo irremediivel a abertura e funcionamento do

ano letivo.

Assim, nos termos da habilitagSo legal que define a competoncia subjetiva e obietiva

conferida, respetivamente, pelos artigos 76.e, n.9 2 e 112.e, n.a 7, da ConstituieSo da
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RepUblica Portu8uesa, pelo arti8o 135.e do cPA, Pelos artigos 74 e, 110 s, n.a 2, alinea

a) e 92.q, n.p 1, alinea o), da lei n.o 6212007, de 10 de setembro (RllES - Regime

Juridico das lnstituig6es de Ensino Superior), e pelos artigos 4.e, n.e 4, alinea b) e 5 q,

dos Estatutos da Universidade Aberta, homologados pelo Despacho Normativo n.e 65_

8/2008, publicados no Di6rio da Reprblica,2.a s6rie, n.e 246, de 22 de dezembro, o

Reitor da Universidade Aberta, ap6s ter aprovado o presente regulamento de

contrataC5o de tutores, determina, nos termos e para efeitos dos artiSos 135.a e 139.9

do CPA, que o mesmo, constituido por este preambulo e pelo seguinte articulado, seia

publicado no portal da LJAb, onde poderi ser consultado, e com aviso informativo no

Di6rio da Repiblica, de modo a produzir os efeitos indicados no artigo 6 e.

Artigo 1.

Objeto

1. O presente regulamento define as regras aplic6veis i contrataCeo de tutores pela

UAb, tendo em vista a satisfaeSo das necessidades de tutoria como atividade de apoio

ao trabalho let:vo dos professores da UAb das unidades curriculares de 1.q e 2.sciclos.

2. o contelido, caracteristicas e requisitos de formaC;o e qualificagSo da atividade de

tutoria constam do ReBulamento de Tutoria.

3. Os tutores sao contratados em regime de prestacSo de servigos, com as

especificidades contidas no presente regulamento e no de Tutoria.

Artigo 2 e

Procedimento p16_contratual

1. Para efeitos da contratacSo de tutores, a UAb realiza um procedimento prd_

contratual de qualificagSo de prestadores de servigos de tutoaia, constituido pelas

seguintes fases:

a) Primeira fase - a UAb publicita a intengSo de contrataEeo de prestadores de

servigos de tutoria, por drea cientifica, bem como os requisitos de candidatura,

os crit6rios de setecaSo e as condiC6es base da prestaeSo de servigos, a definir

ca50 a ca50;

b) Segunda fase - os candidatos admitidos na primeira fase t6m de realizar uma

formaeSo certificada da uAb, especificamente destinada a formaeSo de tutores;

c) Terceira fase - de entre os candidatos aprovados na segunda fase e de acordo

com as suas necessidades, a UAb faz os convites com vista e celebraCeo de

contrato de prestaeSo de seNigos de tutoria, nos termos do C6d,go dos

Contratos P0blicos.

2. A nao aprovacao na segunda fase do procedimento pr6-contratual tem cardcter

elaminat6rio.

3. O convite para a prestagSo de servigos de tutoria obedece:r classificagSo obtida na

segunda fase, conforme a erea cientifica.

4. o procedimento pr6-contratual tem a validade de 3 anos, constituindo uma bolse de

tutore5,
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IArtigo 3 e

PrestacSo de serviCos

1. A prestaEso de serviqos de tutoria, com recurso i bolsa de tutores,6 objeto de

contrato, com a duragao de 6 meses.

2. O contrato 6 celebrado no semestre anterior ao da prestacSo do serviCo, sa,vo nos

casos em que, pela natureza do trabalho a desenvolver, se justifique uma solugSo

diferente, a acordar entre a UAb e o co-contratante.

3. Do contrato de prestacSo de servigos de tutoria consta o nimero de turmas

acompanhadas e respetivas unidades cuariculares, bem como o respetivo valor,

determinado de acordo com os critdrios fixados em despacho reitoral

4. Aos prestadores de serviCos de tutoria que sejam trabalhadores em fung6es ptblicas

6 aplicSvel o disposto nos artigos 21.e e 23.s da LTFP, aprovada pela Lei n.s 35/2014,

de 20 de junho.

Arti8o 4 e

AplicaeSo

o presente regulamento 6 aplicivel aos procedimentos de contrataCSo de tutores que

se iniciem apds a sua entrada em vigor, neo podendo ter efeitos retroativos.

Artigo 5 e

omiss6es

sao subsidiariamente aplicdveis ao procedimento previsto no presente Regulamento o

C6digo dos Contratos Prblicos e, nomeadamente, os artigos 10.4 e 32.q da Lei Geral do

Trabalho em Fun96es Piblicas (LTFP), aprovada pela Lei n.e 35/2014, de 20 de junho

ArtiSo 6-s

Entrada em viSoI

o presente regulamento entra em vigor passados que sejam 5 dias ap65 a publicae:o

no Di5rio da Repiblica de aviso informativo respeitante a respetiva publicitaCao, com

vista d sua plena eficiicia.

Lisboa, UAb, aos 19 de junho de 2017, O Reitor, Paulo Maria Bastos da Silva Dias
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