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“A montanha pariu um rato!...”

Expetativa frustrada de vagas no Concurso Interno

Com a publicação, a meio da tarde do dia 6 de abril, das Portarias nº 129-B/2017 e nº 129-
C/2017, ficaram a ser do conhecimento público o número de vagas para os concursos interno e
externo extraordinário.

Se no concurso externo o número de vagas coincide, grosso modo, com o que previamente foi
comunicado pelo Ministério da Educação aos Sindicatos na última ronda negocial, realizada em
20 de janeiro, já no concurso interno, há a registar uma expetativa frustrada relativamente ao
número de vagas, parecendo-nos, salvo melhor opinião, que o “compromisso assumido pelo
ME, de efetuar o levantamento das dotações dos mapas de pessoal docente dos
Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas (QA/QE), com vista à abertura de vagas no
próximo concurso interno, a produzir efeitos no ano letivo 2017/2018, tendo em consideração
a perspetiva da evolução demográfica, a dinâmica da estrutura do corpo docente, e tendo
como fator indicativo a existência de preenchimento de horários anuais e completos nos
últimos quatro anos, por grupo de recrutamento”, não terá sido levado à risca.

O futuro nos dirá se temos ou não razão nesta primeira análise sumária à dotação de vagas no
concurso interno?!

Uma vez mais, parece-nos que o número de vagas no concurso interno em QA/QE, não será
compatível com as necessidades permanentes dos agrupamentos de escolas, e que não estará
também exatamente em conformidade com o fator indicativo do preenchimento de horários
anuais e completos nos últimos 4 anos por parte de docentes de QZP e professores
contratados, vedando-se assim, a legítima expetativa a muitos docentes de QA/QE de se
aproximarem das suas residências.

No que se refere à dotação de vagas para o concurso interno, o SPLIU conclui que “a montanha
pariu um rato!...”
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