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COMUNICADO
SPLIU converge com o ME na extinção da Bolsa de Contratação de Escola

O SPLIU reuniu hoje, dia 26 de janeiro, com a Secretária de Estado Adjunta e
da Educação e respetiva equipa negocial, para apreciação e discussão do projeto
de Decreto-Lei tendente a extinguir a Bolsa de Contratação de Escola (“BCE”)
do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente dos ensinos básico e
secundário e de formadores e técnicos especializados.
Salvaguardado na proposta apresentada pelo ME o princípio inalienável que a
ordenação dos candidatos, em sede de concursos de contratação professores, terá
como único e exclusivo critério a graduação profissional, e ultrapassado o
diferendo relativo ao número de grupos de recrutamento aos quais os docentes
contratados se podem candidatar, tendo o ME aceite a reivindicação do SPLIU
que os mesmos se poderão candidatar a todos os grupos de recrutamento para os
quais detenham qualificação profissional, foi possível a este Sindicato
Independente convergir com a tutela na matéria negocial em apreço.
Todavia, o SPLIU deixou bem vincado à equipa do Ministério da Educação que
a revisão e alteração do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal docente
dos ensinos básico e secundário e de formadores e técnicos especializados, não
se poderá de forma alguma esgotar na medida avulsa da extinção da Bolsa de
Contratação de Escola, devendo o mesmo merecer a imediata e imprescindível
negociação que permita visar, numa perspetiva sistémica e integrada, os
princípios primordiais de igualdade de oportunidades e de justiça, num processo
que se reveste da maior importância para a vida profissional, pessoal e familiar
dos docentes, designadamente, para os que integram os Quadros do Ministério
da Educação.
O Ministério da Educação evidenciou disponibilidade para dialogar e negociar
com o SPLIU sobre os assuntos que constam do seu caderno reivindicativo,
nomeadamente, sobre as alterações fundamentais a introduzir ao atual modelo
de Concursos de Professores, de forma a tornar o processo mais eficaz e justo
nos próximos concursos externo e interno agendados para 2017.
Nesse sentido ficou desde já agendada nova reunião entre o Ministério da
Educação e o SPLIU para o próximo dia 2 de fevereiro.
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