Sindicato Nacional dos Professores Licenciados
pelos Politécnicos e Universidades
Concursos de Professores
- SPLIU reuniu com a DGAE O SPLIU reuniu com a DGAE no dia 25 de fevereiro (quarta-feira), tendo como ponto
único a ordem de trabalhos os concursos de professores.
A DGAE apresentou, em suporte digital, os principais procedimentos e mecanismos
concursais enquadrados pelo DL nº 83-A/2014, de 23 de maio. O SPLIU
disponibilizará o supracitado documento logo que o receba da DGAE.
Na fase de perguntas e respostas, o SPLIU colocou algumas questões, tendo sido
possível obter as seguintes informações:
- A Portaria com as vagas em QA/QE/QZP e o Aviso de Abertura dos Concursos
serão publicados em breve, sem que a DGAE tenha avançado uma data para o
efeito;
- Os concursos são abertos por um prazo de 10 dias úteis para efeitos de
candidatura;
- Sendo o Concurso Interno a realizar em 2015, intercalar, realizar-se-á novo
Concurso Interno em 2017;
- A DGAE escusou-se a avançar qualquer informação sobre as vagas apuradas para
as necessidades permanentes das escolas. Sobre este importante aspeto, o SPLIU
reafirmou a sua exigência no apuramento rigoroso e justo das vagas a considerar no
Concurso Interno;
- Sobre as condições concursais dos docentes do grupo 100, que foram abrangidos
no processo de requalificação da Segurança Social, a DGAE referiu que o
Departamento Jurídico está a estudar o assunto, e que em breve difundirá
informações sobre o mesmo;
- No que se refere ao novo grupo de docência 120 (inglês/1º ciclo do ensino básico),
a DGAE informou que, para além das instruções vertidas no Aviso de Abertura, será
publicada uma Nota Informativa sobre esta matéria;
- (…)
Antes de concluída a reunião, o SPLIU reafirmou a sua contestação ao atual modelo
de recrutamento e seleção de docentes, consubstanciado no DL nº 83-A/2014, de 23
de maio, por considerar o mesmo inadequado e ineficaz a uma gestão eficiente na
colocação dos professores nos estabelecimentos de ensino, e por o mesmo ser
gerador de profundas injustiças.
O SPLIU aproveitou a oportunidade para entregar à Diretora-Geral da Administração
Escolar um documento reivindicativo de alteração, a curto prazo, do diploma legal
que regula os concursos de professores, contendo o mesmo, os princípios e as
linhas estratégicas que defende.
Lisboa, 25 de fevereiro de 2015
A Direção Nacional do SPLIU
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