
II SÉRIE Nº 175 TERÇA-FEIRA, 7 DE SETEMBRO DE 2021

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO REGIONAL DOS AÇORES   GABINETE DE EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL   HTTP://JO.AZORES.GOV.PT   GEJO@AZORES.GOV.PT

Secretaria Regional da Educação, Secretaria Regional da Juventude, Qualificação 
Profissional e Emprego

Despacho n.º 1964/2021 de 7 de setembro de 2021

Pelo Decreto Legislativo Regional n.º 26/2021/A, de 12 de agosto, é criado um regime de concessão 
de bolsas de estudo para a frequência de mestrado na área de formação de professores, com o objetivo 
de suprir a carência de pessoal docente.

Desse regime resulta que o número máximo de bolsas, por grupo de recrutamento, a atribuir em cada 
ano é estabelecido por despacho conjunto dos membros do Governo Regional competentes em matéria 
de educação e emprego, sendo que, excecionalmente, e para o ano letivo de 2021/2022, tal é definido 
até 31 de agosto, tendo em conta as necessidades futuras de docentes e as disponibilidades 
orçamentais.

Assim, e em decorrência do previsto no n.º 1 do artigo 12.º do Decreto Legislativo Regional n.º 26
/2021/A, de 12 de agosto, determina-se o seguinte:

1 – O número máximo de bolsas, por grupo de recrutamento, a atribuir no ano letivo de 2021-2022, é 
de:

a) Grupo de recrutamento 500 – 18 bolsas;

b) Grupo de recrutamento 520 – 21 bolsas;

c) Grupo de recrutamento 550 – 22 bolsas.

2 – O critério prosseguido na definição de vagas por grupo de recrutamento para o ano letivo 2021-
2022 é o que decorre da avaliação de contratos a termo resolutivo com recurso à bolsa de emprego 
público da Região Autónoma dos Açores, BEP-Açores, firmados no ano letivo anterior.

3 – O presente despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua assinatura produzindo efeitos no 
ano letivo 2021/2022.

30 de agosto de 2021, A Secretária Regional da Educação, . - O  Sofia Heleno Santos Roque Ribeiro
Secretário Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, Duarte Nuno D'Ávila Martins de 
Freitas.

 


