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COMUNICADO

Reposicionamento na Carreira
Divergências de fundo entre o SPLIU e o ME mantêm-se!...

Realizou-se no dia 29 de março, pelas 10h30m, a reunião negocial suplementar

requerida pelo SPLIU, com o objetivo nuclear de visar que o diploma legal que irá

regular o reposicionamento na carreira seja equitativo e justo para todos os

professores que ingressaram nos quadros, antes, e após o ano de 2011.

Ao longo de mais de três horas de reunião, o Ministério da Educação revelou alguma

abertura para encontrar soluções que permitam mitigar algumas das questões mais

prementes relacionadas com a observação de aulas, a formação contínua e as

vagas de acesso ao 5º escalão.

Todavia, continua a manter-se uma divergência de fundo que separa profundamente

o SPLIU do Ministério da Educação, e que tem a ver com o facto de não estar

acautelado um mecanismo que evite que venham a ocorrer ultrapassagens de

(re)posicionamento na carreira, entre os docentes que ingressaram nos quadros

através dos concursos externos extraordinários realizados após 2011 e aqueles que

ingressaram na carreira antes dessa data.

O SPLIU apelou e apela para que o Ministério da Educação abandone a figura

jurídica da igualdade diacrónica, para defender o modelo de reposicionamento

vertido na sua proposta de Portaria, a favor da igualdade “sincrónica” ou

sincronizada, sob pena de, em mais uma ronda negocial, não obter o acordo do

SPLIU sobre o importante assunto em apreço, já que não estará preservado o

princípio constitucional da igualdade e de garantias entre cidadãos que exercem a

mesma atividade profissional.

Lisboa, 29 de março de 2018
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