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COMUNICADO

SPLIU requer esclarecimentos ao ME sobre colocação de professores

Realizada uma análise sumária às listas de colocação dos concursos de contratação
inicial e mobilidade interna, publicitadas pela DGAE no passado dia 25 de agosto, o
SPLIU requereu hoje ao Ministério da Educação alguns esclarecimentos, que nos
parecem pertinentes e oportunos acerca da recente colocação de professores,
designadamente, quanto aos seguintes motivos:
- A não colocação de professores dos quadros, em sede do concurso de mobilidade
interna, em horários incompletos, apesar de se ter conhecimento próximo que os
mesmos existem. Parece-nos, salvo melhor opinião, que tal procedimento irá
provocar desvios nas colocações de docentes relativamente à sua ordenação nas
listas graduadas, acabando tal facto por implicar que docentes menos graduados
venham a ser colocados em agrupamentos de escolas ou escolas não agrupadas
priorizados pelos docentes colocados em MI no dia 25 de agosto.
- A não operacionalização do deferimento de recursos hierárquicos de docentes
opositores ao Concurso de Vinculação Extraordinária. Importa encontrar respostas
que reponham a justiça no procedimento de recrutamento dos professores em
apreço.
- A falta de resposta às reclamações e respetivas solicitações de reapreciação dos
pedidos de MPD apresentados por docentes, que de forma absolutamente inusitada,
viram os seus processos serem indeferidos. Parece-nos, que a dualidade de critérios
para casos iguais, tendo uns sido deferidos, e outros indeferidos, constituirá um
assunto da mais elementar justiça, devendo salvaguardar-se o preceito
constitucional de direitos, liberdades e garantias.
- Soluções para os milhares de docentes de QA que se mantêm com ausência da
componente letiva – um problema que urge resolver, sendo certo que esses
professores serão muito úteis nas escolas em outras funções educativas, didáticas e
pedagógicas.
- O caso da não renovação de contratos a docentes de Língua Gestual Portuguesa.
- Procedimentos a ter em consideração para a colocação de professores na primeira
reserva de recrutamento, de forma a prevenir desvios e, nomeadamente,
"ultrapassagens" nas colocações de professores. Considera-se importante que se
previnam situações que possam originar revolta, desânimo e desilusão aos docentes
envolvidos nesta fase dos concursos.
Lisboa, 30 de agosto de 2017
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