
 

CONSIDERAÇÕES E CONTRAPROPOSTAS AO PROJETO DE 

 ALTERAÇÃO AO DIPLOMA DE CONCURSOS 

2.ª Ronda 

 

O SEPLEU considera pouco ambiciosos os princípios que norteiam a atual revisão do projeto de alteração 

ao diploma de concursos. 

Na generalidade, a maioria das alterações propostas pelo MEC não são uma revisão de fundo como seria 

desejável.  

As escolas necessitam de estabilidade no seu corpo docente. Todavia, essa estabilidade não pode ser 

alcançada a qualquer custo.  

Nesta 2.ª proposta, o MEC, mantem a existência de um concurso interno quadrienal pretendendo criar 

uma estabilidade forçada por um período de quatro anos dos docentes de carreira.  

Uma verdadeira estabilidade tem de ser alcançada à custa do redimensionamento dos quadros 

ajustando-os às necessidades efetivas das escolas e nunca fruto do sacrifício unilateral dos docentes.  

Um concurso interno com periodicidade anual em que o apuramento de vagas fosse feito de acordo com 

as necessidades reais é a única solução possível para este problema. 

Esta última proposta traz poucas novidades face ao desrespeito pela graduação profissional dos 

docentes, que se tem sentido nos últimos quatro anos.  

Traz, porém, novidades no âmbito geográfico do concurso, eliminando-se a obrigatoriedade de 

manifestar preferências a um n.º mínimo de QZP.  

A questão das polémicas renovações nem sequer é abordada pelo MEC, quando acarreta situações de 

grave injustiça para os docentes contratados.  
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O términus da reserva de recrutamento a 31 de dezembro é um problema não resolvido, conduzindo, 

igualmente, a graves situações de desigualdade entre os docentes contratados quando, a 1 de janeiro, 

as contratações passam a ser todas feitas pelas escolas com os problemas que daí advêm.  

Todavia, destacamos aspetos positivos, embora insuficientes, sobre a 1.ª e 2.ª versões do projeto do 

MEC: 

• Vinculação dos docentes com contratos sucessivos; 

• Docentes contratados remunerados pelo índice 167 e pelo índice 188 após 4 anos de serviço ainda 

que lamentavelmente com horário anual, completo e sucessivo; 

• Eliminação, nesta segunda proposta, da obrigatoriedade de um número mínimo de QZP para os 

concursos externo e de contratação inicial; 

• Contratação inicial e reserva de recrutamento também aplicável às escolas TEIP, profissionais e de 

ensino artístico (embora só após o ano escolar de  2016/2017); 

• Possibilidade dos docentes de carreira concorrerem a outros grupos de recrutamento, para os quais 

tenham qualificações profissionais, no concurso de mobilidade interna; 

• Ter acrescentado, nesta segunda proposta, uma nova redação à disposição complementar da 

primeira proposta e que permite aos docentes opositores ao concurso interno enquadrados na 

alínea b) do artigo 22º (docentes de QA) a mudança para lugar de QZP; 

• Possibilidade dos docentes QA/QE das Regiões Autónomas concorreram no concurso de Mobilidade 

Interna, em igualdade de circunstâncias com os docentes QA/QE do continente. 

 

PROPOSTAS DE ALTERAÇÃO DO SEPLEU: 

• Artigo 6.°  - Periodicidade anual para o concurso externo e interno; 

• Artigo 26.° - Graduação profissional como critério exclusivo para a ordenação dos candidatos em 

qualquer das fases dos concursos; 

• Artigo 28.°, n.º 1 - Mobilidade interna com uma prioridade única, para todos os docentes de carreira 

(incluindo os docentes dos QZP), na qual os candidatos seriam ordenados de acordo com a sua 

graduação profissional;  

• Artigo 31.° - Obrigatoriedade da publicitação das listas ordenadas provisórias de admissão e 

exclusão do concurso de mobilidade interna e o direito à reclamação sobre elas; 

• Artigo 32.° e Artigo 40.° - Preenchimento das necessidades de todas as escolas com recurso exclusivo 

à bolsa de recrutamento (também para as escolas TEIP e com contrato de autonomia, nas quais 
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deveriam ser colocados os docentes na sequência do concurso de contratação inicial e reserva de 

recrutamento); 

• Artigo 37.° (n.ºs 3 e 4) - Manutenção da colocação de docentes integrados na reserva de 

recrutamento durante todo o ano letivo, quer se trate de docentes dos quadros ou de docentes 

candidatos a contrato a termo resolutivo; 

• Artigo 42.º (n.ºs 2 e 11) - Diminuição do tempo exigido para a abertura de lugar de quadro para 3 

anos (em vez dos 5 propostos) e em vinculação dinâmica; 

• Artigo 42° (n.ºs 3 a 6) - Eliminação dos números 3 a 6. A renovação dos contratos contraria o princípio 

da graduação profissional. 

 

 

 

 

  

  
Lisboa, 10 de março de 2014  

  

  

  

Pel’A Direção  

O Presidente  

Pedro Nunes Ladeira Gil  
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