
Circular n.º 02/DGAP/2006  
Normas de concretização da regra de recrutamento externo de 1 novo 
efectivo por cada 2 saídos, a serem observadas por todos os Ministérios 
- RCM nº 38/2006, de 18 de Abril. 

Por forma a prosseguir o objectivo de redução de efectivos previsto no Programa do 
Governo, nomeadamente através da concretização da regra de recrutamento de um novo 
efectivo por cada dois saídos, veio a RCM nº 38/2006, de 18 de Abril, estabelecer um 
conjunto de regras e procedimentos a observar por todos os Ministérios.  
A execução da política de emprego na Administração Pública deverá ter em conta, quer ao 
nível sectorial, quer numa perspectiva global, a observância das prioridades superiormente 
definidas em matéria de gestão dos recursos humanos, nomeadamente no que respeita à 
necessidade da sua requalificação, tal como assumido no Programa do XVII Governo 
Constitucional, no Plano Tecnológico e no Plano Nacional de Acção para o Crescimento e 
Emprego.  
A Direcção-Geral da Administração Pública encontra-se a desenvolver um sistema de 
informação de suporte à aplicação desta Resolução, facilitador das necessárias interacções 
entre os serviços e entidades envolvidas no processo.  
Entretanto, por forma a respeitar os prazos estabelecidos na RCM nº 38/2006, e dando 
cumprimento ao disposto no seu ponto 16, a Direcção-Geral da Administração Pública 
disponibiliza na sua página na Internet «www.dgaep.gov.pt» um quadro/instrumento de 
recolha de informação (brevemente disponível para DOWNLOAD) a ser utilizado pelos 
organismos da Administração Pública, directa e indirecta, que pretendam proceder à 
substituição dos efectivos saídos, definitivamente, no ano transacto, pela admissão de novos 
efectivos, por nomeação, contrato de trabalho sem termo, contrato administrativo de 
provimento ou outros contratos administrativos, uma vez esgotado o recurso aos 
mecanismos de mobilidade e requalificação dos recursos existentes.  
Nos termos do ponto 17 da presente RCM, devem os organismos remeter o Quadro acima 
referenciado à Secretaria-Geral ou aos serviços centrais de organização e gestão de recursos 
humanos de cada Ministério, até ao dia 30 de Abril de 2006.  
O quadro seguinte exemplifica a aplicação das regras e procedimentos agora fixados:  
Quadro

Direcção-Geral da Administração Pública, 21 de Abril de 2006 A Directora-Geral, 
Teresa Nunes  

 

http://www.dgaep.gov.pt/upload//dgdrh/RCM382006E.xls

