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Exma Senhora Secretária da Educação 

Assunto: Auscultação das Organizações Sindicais, sobre a revisão do Procedimento Concursal a 

aplicar aos Educadores de Infância e Professores do Ensino e do Ensino Secundário.  

 

O Aviso de Abertura para o procedimento concursal dos Educadores de Infância, de 

Professores do Ensino básico e Secundário, que já teve lugar parte este ano, refere que o 

Concurso se rege pelo D. Lei nº 28/2017, de 15 de Março e pelo artigo 315º, da Lei 114/2017, 

de 29 de Dezembro, adiante abreviadamente designado como o D. Lei nº 132/2012, de 27 de 

junho, na redação atual.  

O D. Lei nº 28/2017, no seu artigo 6º, “Abertura de Concursos”, indica, na alínea b), do 

nº 1, que o Concurso Interno é Quadrianual.  

Este Sindicato entende que a disposição frustra as necessidades de mobilidade dos 

professores, que ficam afastados do seu domicílio durante 4 anos consecutivos.  

Assim sendo, propõe que se realize o Concurso Interno Anualmente, como acontecia 

há uns anos e a estabilidade pedagógica nunca foi posta em causa, porque nem todos os 

professores concorrem todos os anos. Deixam de concorrer ao conseguirem a sua estabilidade 

profissional, o mais possível perto da família.  

As novas tecnologias assim o permitem que se faça com rapidez,com menos custos e 

confere mais mobilidade aos Educadores e Professores, colocados durante 4 anos longe do seu 

domicílio. É uma disposição insensível, porque não olha aos problemas dos Educadores e 

Professores com filhos em idades que necessitam da presença dos seus progenitores.  

Um professor colocado, nestas circunstâncias de tempo, não é feliz e isso tem então 

implicações na família e no seu desempenho.  

Docentes dos QE’s e Professores dos QZP’s são trabalhadores do Ministério da 

Educação, com nomeação definitiva. Os primeiros concorrem na 1ª prioridade e os segundos 

na 2ª prioridade, daqui que faz todo o sentido acabar com estas prioridades e todos os 

professores serem ordenados pela graduação profissional, evitando, assim, que docentes com  
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10 e 15 anos de serviço, dos Quadros de Agrupamento, ultrapassem os docentes dos Quadros 

de Zona Pedagógica, com 25 e mais anos de serviço.  

Uma só prioridade resulta em menos trabalho, menos confusão e mais justiça.  

Assim sendo,  também se eliminaria o disposto no nº 3, do artigo 10º e o nº 2 do artigo 

42º do D. Lei nº 28/2017, de 15 de Março, bem como todas as disposições constantes deste 

Diploma e da Lei 114/2017,  que possam originar ultrapassagens.  

Deste modo, imprimir-se-ia uma maior justiça almejada pelos Educadores e 

Professores dos Ensinos Básico e Secundário.  

O procedimento concursal, atrás referido, já se realizou e lamentamos que estas 

injustiças não fossem eliminadas.  

No Concurso Externo, Contratação Inicial e Reserva de Recrutamento, este Sindicato 

entende necessário revogar a 2ª prioridade do nº 3, do artigo 10º, respeitante à exigência de 

365 dias de serviço nos últimos 6 anos escolares, para concorrer na 2ª prioridade.  

Esta Organização Sindical é a favor de existirem só duas prioridades e os docentes 

serem ordenados pela graduação profissional, independentemente, de terem ou não o tempo 

exigido e de o mesmo ter sido adquirido no Ensino Público ou no Ensino Particular.  

No Concurso de Mobilidade Interna, os docentes dos QZP’s e os dos Quadros de 

Agrupamento que não possuem componente letiva no Agrupamento e pretendem mudar de 

Agrupamento, nesse ano, concorrem na 2ª prioridade.  

No entendimento deste Sindicato e independentemente de cada situação, não deveria 

existir estas prioridades e os docentes seriam ordenados de acordo com a sua graduação 

profissional.  

Outra situação que o ME deveria ter em conta seria não obrigar a concorrer à 

Mobilidade Interna os QZP’s e os Quadros de Agrupamento, que solicitaram Mobilidade por 

Doença e que os seus pedidos foram deferidos, assim como os docentes de Mobilidade 

Estatutária. Evitar-se-iam burocracias, por terem de concorrer e a seguir constarem da lista dos 

retirados do concurso.  
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Por fim, ultimamente os diretores pretendem autonomia para contratar os docentes. 

Este Sindicato está contra essa contratação que poderá não ser a mais transparente.  

A contratação através das listas de graduação profissional é a que se impõe, por ser a 

que imprime a certeza aos docentes da não existência de ultrapassagens.  

 

Com os melhores cumprimentos 

A Direção 
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