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COMUNICADO

SPLIU reuniu com o Ministério da Educação sobre a revisão do modelo de
Concursos

O SPLIU reuniu hoje, dia 30 de novembro, pelas 9h30m, com o Ministério da
Educação, dando-se assim início ao processo negocial tendente à revisão do
Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho.

Nesta primeira reunião liderada pela Secretária de Estado da Educação, foram
elencadas as linhas de orientação estratégica da tutela em relação ao assunto em
apreço, tendo ainda sido evidenciadas algumas das alterações propostas,
nomeadamente, em relação à norma travão, alterações às prioridades dos
Concursos, e à vinculação de docentes através de um Concurso Externo
Extraordinário a realizar dentro em breve, tendo sido apresentado para o efeito o
respetivo projeto de Portaria.

O SPLIU interveio na reunião, explicitando um conjunto de princípios basilares que
entende serem primordiais para que o modelo de concursos de professores, venha a
ser no futuro próximo, mais equilibrado, eficaz, eficiente e justo.

Na supracitada reunião foi ainda entregue ao SPLIU pela equipa negocial do
Ministério da Educação um documento com as propostas de alteração relativas à
revisão do diploma legal que regula os concursos de professores, o qual irá merecer
da parte deste Sindicato Independente uma análise aprofundada, sendo sempre
bem-vindos os contributos que os associados do SPLIU em particular, e os
professores em geral, nos queiram fazer chegar para o e-mail spliu@spliu.pt

O SPLIU aproveitou a oportunidade para abordar outros assuntos prioritários do seu
caderno reivindicativo, com natural destaque para o regime especial de aposentação
de professores. Registámos, com agrado, a concordância da Secretária de Estado
relativamente a este primordial assunto, acrescentando no entanto, que o poder de
decisão sore esta matéria extravasa as competências do Ministério da Educação.

As próximas rondas negociais sobre este importante assunto para TODOS os
docentes estão agendadas para os dias 7 e 15 de dezembro.

Lisboa, 30 de novembro de 2016
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