
 
 
 
 
 

 

 

ANÁLISE DA PROPOSTA DO DIPLOMA DO CONCURSO  

PARA A VINCULAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE DOCENTES EM 2014 

 

 

O SEPLEU considera positivo a abertura do concurso externo para vinculação de docentes. Porém, 

considera esta medida muito insuficiente para suprir as grandes insuficiências, nesta matéria, contra as 

quais as escolas se debatem diariamente. 

 

Se preconizamos todos uma escola pública de qualidade é imperioso que, no cumprimento deste 

desígnio, se dote as escolas, com um contingente de docentes, em quantidade e qualidade, que lhes 

permitam uma oferta educativa que garanta, inequivocamente, a equidade de oportunidades digna de 

uma sociedade solidária, desenvolvida e democrática. 

 

Por isso, ao invés de um concurso externo extraordinário, propomos a abertura de um concurso 

externo e interno intercalar, com um número de vagas aproximado das reais necessidades das escolas 

que, simultaneamente, visasse a satisfação dos seguintes requisitos: 

 

• Vincular os docentes contratados a termo em lugares de Quadro de Agrupamento de Escolas, que 

já reunissem ou viessem a reunir as condições determinadas pela diretiva 1999/70/CE emitida pela 

Comissão Europeia; 

 

• Corrigir as várias injustiças que se têm acumulado ao longo dos anos, como é o caso dos docentes 

incluídos na extinta categoria de titulares e que, por esse motivo, foram impedidos de concorrer ao 

concurso interno de 2009; 

 

• Possibilitar a todos os docentes dos quadros o preenchimento das vagas correspondentes às reais 

necessidades do sistema educativo, dando-lhes mais uma oportunidade de aproximação às suas 

residências familiares; 
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• Preencher, verdadeiramente, a totalidade das necessidades permanentes do sistema educativo. 

 

 

Lisboa, 25 de fevereiro de 2014 

 

Pel’A Direção 

O Presidente 

Pedro Nunes Ladeira Gil 
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