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No fim da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
1. Interpretar os preceitos e conhecer as soluções da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, do Código do Trabalho (por força das normas remissivas) e
legislação avulsa.
2. Expor e identificar as mais relevantes problemáticas inerentes à relação jurídica de emprego público.
3. Conhecer os principais contributos doutrinais e jurisprudenciais das matérias relativas à relação jurídica de emprego público.
4. Propor soluções a fim de resolver casos práticos, resolvendo querelas e conflitos e fazendo o respetivo enquadramento jurídico.

Pré-requisitos
Antes da unidade curricular o aluno deve ser capaz de:
Não aplicável.

Conteúdo da unidade curricular
Introdução. Trabalho em funções públicas. Modalidades de vínculo de emprego público. Trabalhador. Empregador Público. Modalidades especiais de vínculo de
emprego público. Conteúdo do vínculo de emprego público. Direito coletivo.

Conteúdo da unidade curricular (versão detalhada)
1. Introdução
- Interpretação da lei
- Fontes do direito
- Âmbito de aplicação da LTFP
2. Trabalho em funções públicas
- Vínculo de emprego público
- Contrato de prestação de serviço
3. Modalidades do vínculo de emprego público
- Contrato de trabalho em funções públicas
- Nomeação
- Comissão de Serviço
4. Trabalhador
- Requisitos para a constituição do vínculo de emprego público
- Garantias de imparcialidade
5. Empregador público
- Planeamento e gestão dos recursos humanos
- Recrutamento
6. Modalidades especiais de vínculo de emprego público:
- Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
- Outras modalidades especiais de vínculo de emprego público
7. Conteúdo do vínculo de emprego público:
- Direitos, deveres e garantias do trabalhador e do empregador público
- Atividade, local de trabalho e carreiras
- Mobilidade
- Tempo de trabalho
- Tempos de não trabalho
- Remuneração
- Exercício do poder disciplinar
- Vicissitudes modificativas
- Extinção do vínculo
8. Direito Coletivo

Bibliografia recomendada
1. Henriques Nunes, C. (2014). O contrato de trabalho em funções públicas - face à lei geral do trabalho. Coimbra: Coimbra Editora. ISBN: 9789723222821.
2. Lucas Pires, M. (2019). Lei geral do trabalho em funções públicas - anotada e comentada (4ª edição). Coimbra: Almedina. ISBN: 9789724082158.
3. Matias Magalhães, F. & Pereira, M. L. (2016). Manual do emprego público. Porto: Vida Económica. ISBN: 9789897682049.
4. Sousa, R. C. (2019). Lei geral do trabalho em funções públicas - anotada e comentada (2ª edição). Porto: Vida Económica. ISBN 9789897685460.
5. Veiga e Moura, P. & Arrimar, C. (2014). Comentários à lei geral do trabalho em funções públicas. Coimbra: Coimbra Editora. ISBN: 9789723222913.

Métodos de ensino e de aprendizagem
Apresentação e debate do conteúdo do programa da unidade curricular. Resolução de casos práticos, com aplicação dos conceitos e das respetivas normas
jurídicas.

Alternativas de avaliação
1. Exame Final Escrito - 100% - (Ordinário, Trabalhador) (Recurso, Especial)
2. Avaliação Distribuída - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso)
- Trabalhos Práticos - 70% (dois trabalhos práticos; apresentação em sala de aula; 35% cada)
- Exame Final Escrito - 30%
3. Alunos em programas de mobilidade internacional - (Ordinário, Trabalhador) (Final, Recurso, Especial)
- Temas de Desenvolvimento - 60% (de 15 a 20 páginas)
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Alternativas de avaliação
- Apresentações - 40% (30 minutos)

Língua em que é ministrada
Português, com apoio em inglês para alunos estrangeiros
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