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Artigo 37.º

[Redação da Lei n.º 71/2018, de 31-12; entrada em vigor: 2019-01-01.]

2 – A tramitação do procedimento concursal, incluindo a do procedimento
destinado à constituição de reservas de recrutamento para satisfação de necessidades futuras do empregador público e a do procedimento de recrutamento centralizado para satisfação de necessidades de um conjunto de empregadores públicos, é regulamentada por portaria do membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública. [Redação da Lei n.º 71/2018, de 31-12;
entrada em vigor: 2019-01-01.]
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Artigo 39.º

Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública ARTIGO 39.º

[Revogado pelo n.º 3 do art. 330.º da Lei n.º 71/2018, de 31-12.]

Artigo 39.º-A

Programa de capacitação avançada para trabalhadores em funções públicas ARTIGO 39.º-A

1 – O recrutamento centralizado para a carreira geral de técnico superior
Pág. 54 é seguido de um programa de capacitação avançada, abreviadamente designado artigo
CAT. 39.º-A, com o seguinte texto:
É aditado
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
54 um novo
2 – O CAT é de frequência obrigatória para os técnicos superiores colocados nos diversos órgãos e serviços na sequência do recrutamento centrali✁
zado, constituindo, nestes casos, a formação inicial prevista no artigo 7.º do
ARTIGO 39.º-A Programa de capacitação avançada para trabalhadores em funções públicas
Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro, que integra o período expe1 – O recrutamento centralizado para a carreira geral de técnico superior
rimental nos termos previstos nesta lei, e visa assegurar elevados níveis de
é seguido de um programa de capacitação avançada, abreviadamente dequalificação dos trabalhadores em domínios comuns a toda a Administração
signado CAT.
Pública, assim como em domínios especializados para os diferentes perfis
2 – O CAT é de frequência obrigatória para os técnicos superiores colocaprofissionais.
dos nos diversos órgãos e serviços na sequência do recrutamento centrali3 – O CAT pode ser igualmente frequentado por trabalhadores a integrar
zado, constituindo, nestes casos, a formação inicial prevista no artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 86-A/2016, de 29 de dezembro, que integra o período experimental nos termos previstos nesta lei, e visa assegurar elevados níveis de
qualificação dos trabalhadores em domínios comuns a toda a Administração
Pública, assim como em domínios especializados para os diferentes perfis
profissionais.
3 – O CAT pode ser igualmente frequentado por trabalhadores a integrar
na carreira geral de técnico superior recrutados através de outra modalidade
de procedimento concursal, assim como por outros trabalhadores e dirigentes, nos termos a definir na portaria a que se refere o número seguinte.
4 – O CAT é regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, competindo à Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA), em articulação com os
empregadores públicos, assegurar a sua execução.
Artigo 39.º-A

[Art. aditado pela Lei n.º 71/2018, de 31-12; entrada em vigor; 2019-01-01.]

CAPÍTULO II

Forma, período experimental e invalidades

SECÇÃO I
Forma

ARTIGO 40.º Forma do contrato de trabalho em funções públicas
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à forma escrita e dele deve constar a assinatura
das partes.
2 – Do contrato devem ainda constar, pelo menos, as seguintes indicações:
2 e domicílio ou sede dos contraentes;
a) Nome ou denominação
b) Modalidade de contrato e respetivo termo quando aplicável;
c) Atividade contratada, carreira, categoria e remuneração do traba-

