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Portugal, o Sistema de Ensino e a “Cunha” 

E assim vai o nosso sistema de ensino… Caracterizado e pautado por um atropelo amiúde aos 

direitos e à própria dignidade desta "espécie outsider" designados de profissionais do ensino, 

leia-se, os contratados (não só de professores), perpetrados por direções (e diretores) que 

reforçam o nepotismo e o alheamento a quaisquer quadros legais que norteiam a graduação e 

colocação destes "colegas" (sim, não passamos disso mesmo, de colegas, na verdadeira 

asserção do termo, imbuído de significados pejorativos, na generalidade dos casos tratados de 

forma indigna, imoral pelos ditos “professores” do quadro (esses sim, supostos merecedores 

do título profissional)). A título de exemplo, veja-se o seguinte caso: 

Concorri, em contexto de oferta de escola, à vaga para Técnico de Serviço Social, para um 

Agrupamento de Escolas em Felgueiras. Em sede de candidatura, o requisito de admissão para 

o respetivo concurso, definido pelo Agrupamento foi “Docente profissionalizado para o(s) 

grupo(s) de recrutamento(s) (previstos no Decreto-Lei n.º 27/2006, de 10 de fevereiro) a que 

respeita(m) o(s) horário(s) a concurso”.  

Além de professor profissionalizado nos grupos de recrutamento 110, 200 e 230, sou também 

licenciado em Serviço Social pelo que, à partida, seria elegível para o referido concurso, sem 

que para isso o Agrupamento em apreço aplicasse o estabelecido na alínea n.º 10, do artigo 

39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de julho.  

Fui convocado para uma entrevista no pretérito dia 25 de setembro de 2015. Esta pseudo-

entrevista, caracterizou-se pela realização de uma prova de conhecimentos, constituída por 

19/20 questões na sua globalidade. Para a sua realização não foi definido qualquer horário de 

término, pelos que os candidatos, à medida que terminassem a referida, procediam à sua 

entrega e saíam. Contudo, esta ausência de hora para terminar a prova, permitiu que, após eu 

ter terminado, a colega, que por mera coincidência tem ficado nos anos transatos com o lugar, 

tivesse continuado na sala, com a generalidade dos elementos da direção. Tal situação viola, 

de forma abruta e violenta, os artigos 2.º e 266.º, n.º 2 da Constituição da República 

Portuguesa que consagra os princípios da imparcialidade, isenção e transparência 

constitucionais.  

Na semana seguinte, antes mesmo de saírem os resultados da entrevista (leia-se prova de 

conhecimentos), entrei em contacto telefónico com o Senhor Diretor do Agrupamento de 

Escolas para aferir as ponderações atribuídas em cada um dos três critérios de seleção, a 

saber: avaliação do portefólio, com uma ponderação de 30%; entrevista de avaliação de 
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competências com uma ponderação de 35%; número de anos de experiência profissional na 

área com uma ponderação de 35%. Apresentando um discurso pouco claro e demagógico, 

acabou por não apresentar argumentos explícitos quanto à ponderação atribuída em cada 

critério, acabando por referir que não se encontrava na posse do seu disco externo onde, 

alegadamente, teria guardado essa informação. Pois bem, fiquei de estabelecer novo contacto 

da parte de tarde. Nada… Teria saído para uma reunião com a Câmara (segundo informações 

do assistente operacional).  

Ainda no decurso dessa semana, foi publicada a graduação final para a contratação do 

Assistente Social. Foi-me atribuída a graduação final de 14.95, ao passo que a colega obteve 

uma graduação final de 17.02, facto que me deixou completamente indignado, gerador de 

uma revolta extrema. Novo contacto com o Senhor Diretor do Agrupamento de Escolas em 

questão. Desta feita, já munido do seu disco externo, passou a referir as ponderações 

atribuídas aos dois candidatos ao concurso:  

Critérios de Seleção Eu Colega XYZ 

Ponderação 

Avaliação do Portefólio 4.8 5.7 

Entrevista de Avaliação de 

Competências 

7 7 

Número de Anos de 

Experiência Profissional  

3.15 2.1 

Total  14.95 14.8 

 

Primeiramente, aproveitei para indagar o senhor Diretor sobre a existência de critérios de 

correção da prova e se o júri (em momento algum revelado nos documentos do próprio 

concurso), teria habilitações literárias no domínio cientifico do Serviço Social, conforme 

legitimado pela Portaria 145-A/2011, de 6 de abril, alínea 2, artigo 21.º, salientando que o 

presidente e, pelo menos, um dos outros membros do júri devem possuir formação ou 

experiência na atividade inerente ao posto de trabalho a ocupar. Nunca cheguei a saber 

concretamente se este requisito foi respeitado. Relativamente aos critérios de correção da 

prova de conhecimentos desconheço integralmente a sua existência.  

Aproveitei para indagar o Senhor Diretor sobre os anos de experiência profissional declarados 

pela colega em sede de candidatura, ao qual ele me respondeu que foram 6. Em contrapartida 

eu tenho 9 anos de experiência profissional, grande parte deles realizados em contexto 
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escolar, complementados com duas licenciaturas, três pós-graduações, uma especialização e 

um mestrado.   

Perante a soma inequívoca do total das ponderações, referi imediatamente existir um erro no 

cálculo, dado ter obtido uma ponderação total de 14,95, superior à da colega, indagando os 

critérios (e motivos) que justificaram a graduação final da colega em 17.2, conforme atestado 

por documento publicado na página eletrónica do Agrupamento de Escolas. Face a esta 

situação, o Senhor Diretor foi célere na apresentação de múltiplas desculpas, confirmando a 

existência de um erro e que, para tal, iria reunir novamente o júri para apurar as causas deste 

lapso (se assim o podemos chamar).   

Perante este imbróglio, caracterizado por múltiplos atropelos legais, decidi apresentar uma 

petição ao senhor Diretor do Agrupamento, pedindo esclarecimentos acerca de todo o 

procedimento concursal e a cedência dos documentos administrativos facultados pela colega 

em contexto de candidatura que confirmam os anos de experiencia profissional, as 

habilitações literárias, (…), direito que me assiste legalmente segundo a Lei 46/2007 de 24 de 

agosto, artigo 5.º.     

Bastando apenas a correção da lista, o senhor Diretor, por motivos que me são 

completamente alheios, optou por se circunscrever à análise da petição (que certamente dará 

origem a um processo contencioso), optando, entretanto, por selecionar a candidata colocada, 

a qual aceitou o referido horário no dia 2 de outubro, às 17h38, dezoito minutos após a 

aceitação pela escola, sem que para isso tivesse existido qualquer decisão/explicação à 

referida petição (penso que a mesma ainda deverá estar em manutenção, a julgar pela 

informação apresentada na página eletrónica do Agrupamento de Escolas).    

Esta exposição argumentativa, imbuída de grande revolta, pretende apresentar uma das 

múltiplas situações em que o favoritismo prevalece sob todos os outros critérios legais e a 

forma como as escolas, nas pessoas dos senhores diretores, tentam camuflar autênticos 

atentados à lei, em prol da manipulação de factores que privilegiam determinadas pessoas.  

Certamente que este caso é um entre muitos, mas que merecem uma exposição pública e uma 

análise profunda sobre a colocação de professores e técnicos especializados no sistema de 

ensino e a podridão que corrói os pilares da própria democracia.        


