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COMUNICADO

SPLIU participou em reunião inócua com o Ministério da Educação

O SPLIU participou no dia 19 de dezembro, pelas 15 horas, em reunião
negocial inócua com o Ministério da Educação.

Sobre o processo relativo ao recrutamento e seleção do EAE da Música
e da Dança / Vinculação Extraordinária, o SPLIU, apesar de continuar a
defender, no plano conceptual e dos princípios, algumas regras
universais aos concursos de recrutamento e seleção do pessoal docente,
que garantam a igualdade de oportunidades, de forma objetiva e
transparente, deu o seu aval à última versão do ME sobre esta matéria,
admitindo a exceção relativamente à especificidade desta área de
ensino.

No que se refere à criação do grupo de Língua Gestual Portuguesa, o
SPLIU concordou, na globalidade, com a proposta relativa à criação
deste grupo de docência, na versão apresentada pelo Ministério da
Educação, ainda que considere ser necessário clarificar alguns aspetos
do articulado na sua versão final.

Todavia, esta estrutura sindical independente não pode ocultar a sua
desilusão, com uma reunião sem grande importância no processo
negocial em curso, fundamentalmente, por não se terem registado
alterações nas posições do Ministério da Educação em relação aos
assuntos nucleares em sede negocial, no caso, sobre o projeto de
Portaria que define as regras relativas ao preenchimento das vagas para
acesso ao 5º e 7º escalão, e ao Concurso Interno antecipado.

E, assim sendo, o SPLIU comunicou de imediato à equipa negocial do
ME que irá requerer a negociação suplementar, prevista na legislação
aplicável, com o objetivo de levar os responsáveis políticos do ME a
repensarem e a flexibilizarem as suas posições, de forma a que se
possa chegar a um eventual acordo entre as partes.

Desta forma, prevê-se um mês de janeiro bastante intenso no plano
negocial:

- Dia 3 ou 4 – reunião suplementar sobre a Portaria das vagas de
acesso ao 5º e 7º escalão e Concurso Interno antecipado;
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- Dia 10 ou 11 – reunião sobre a Portaria que irá regulamentar o
reposicionamento dos professores que vincularam aos Quadros após
2011;

- Dia 24 ou 25 – 2ª reunião relativa à recuperação do tempo de serviço
congelado;

- Dia 30 ou 31 – reunião sobre os horários de trabalho e regime de
aposentação.

Lisboa, 19 de dezembro de 2017
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