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Sindicato Nacional dos Professores Licenciados
pelos Politécnicos e Universidades

COMUNICADO

Educadoras de Infância da Segurança Social colocadas em requalificação
SPLIU repudia decisão do ISS, IP

O Instituto de Segurança Social não quis deixar terminar o ano de 2014, sem
antes “presentear” 697 trabalhadores dos Quadros do ISS, IP, com a notícia de
que o seu nome fazia parte das listas de requalificação profissional.
Entre as quase sete centenas de funcionários do ISS, IP que integram as listas
com os nomes dos trabalhadores que serão colocados em regime de
requalificação profissional, encontram-se muitas Educadoras de Infância que, até
há pouco tempo, asseguraram o funcionamento dos estabelecimentos do ensino
pré-escolar da rede tutelada pela Segurança Social.
Nos últimos dois anos, a Segurança Social desenvolveu um processo de
concessão a IPSS’s, e a outros parceiros, do funcionamento dos Jardins de
Infância do ISS, IP, sem que antes tivesse acautelado, nessa transferência, as
responsabilidades relativas aos recursos humanos especializados (Educadoras
de Infância) que pertencem aos seus Quadros, tendo agora optado pela decisão
tendencialmente simplista, irresponsável e desumana, de remeter estas docentes
para o regime de requalificação profissional, como se de objetos descartáveis se
tratassem, após muitos anos, em muitos casos, décadas, de trabalho empenhado
e esforçado em prol do excelente funcionamento dos Jardins de Infância da
Segurança Social!
O SPLIU repudia veementemente a decisão política do ISS, IP de colocar em
requalificação profissional Educadoras de Infância, com longas carreiras de árduo
trabalho entregue à causa pública, em situação muito precária.
O SPLIU apoiará as suas associadas que se encontrem nesta situação, em sede
de audiência de interessados (10 dias úteis), a alegarem o que julgarem por
conveniente, na sequência da sua profunda contestação e indignação com a
notícia recebida.
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