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Excelentíssimos(as) Senhores(as),  
 
Agradecemos que tenham decidido ocupar algum do vosso tempo com a questão da 

contratação de professores. 
Essa questão é muito importante, na medida em que encerra um dos nós 5	  

bloqueadores da situação de muitos docentes que, fruto de algumas desconformidades e 
deficiências da concepção dos processos, acabam mergulhados em situações 
desesperantes, injustas, precárias e até moralmente chocantes. 

Na minha perspectiva de professor do quadro, com 20 de anos de serviço, mas que foi 
contratado mais de 1/3 desse tempo, muitos dos problemas resultam de uma deficiente 10	  
abordagem processual e normativa.  

Tal percepção é agravada pelos 6 anos de funções como director de um agrupamento 
de escolas TEIP e, até, pela transposição que faço de alguns conhecimentos técnicos de 
gestão noutros domínios. 

Muitas vezes, sindicatos e governo até abordam as negociações com boas intenções, 15	  
na construção de soluções mais justas, mas esquecem que a boa intenção almejada pode 
ser prejudicada pelo défice de qualidade normativa nas regras de implementação 
criadas. 

Isso aconteceu claramente na definição das normas actuais para contratação de 
escola, em que existe patente falta de cuidado na abordagem racional dos processos 20	  
definidos nas normas. 

Nesse tema há que colocar 2 pontos de abordagem: 
1- A questão de saber se a contratação de professores deve ser local em alguma 

fase do processo de preenchimento das necessidades anuais ou de menor prazo de 
docentes. 25	  

2- A questão de saber como tal deve ser organizado, se a resposta à questão 
anterior acabar por ser positiva. 

No domínio da questão 1, saliento que a resposta positiva é também fruto de uma 
moda bem sucedida, que passa por uma ideia muito difundida de autonomia mais ou menos 
abstracta (mas razoavelmente mal fundada no contexto) e que diz "as escolas devem 30	  
escolher os professores".  

Uma análise mais cuidada leva a constatar que tal moda passa por uma visão errónea 
de que a selecção de professores possa ser abordada como outras selecções de pessoal 
nos sectores privado e público, menos massivas e que são mais pontuais. 

Na verdade, é fácil de entender que a selecção de docentes e de outros profissionais 35	  
são condicionadas por problemas diferentes.  

Será comparável um processo de selecção de um lugar de técnico de animação 
cultural de uma câmara (que pode entrar em funções sem urgência e cuja selecção pode 
demorar meses sem limitações e a que concorrem umas dezenas de candidatos a uma vaga 
e que é totalmente desligado de outros concursos) com um processo de selecção em que, 40	  
ao mesmo tempo, cerca de 1200 "unidades de gestão escolar" colocam a concurso, cada 
uma, 1 ou 2 vagas de cada grupo e em que os candidatos se repetem em quase todas elas 
e são milhares para cada uma, escolhendo os candidatos a vaga que aceitam só no final do 
concurso?  

E, muito importante, em que o concurso de cada vaga corre ao mesmo tempo, e num 45	  
período de maior concentração e premência, nas 3 semanas iniciais do ano lectivo entre 10 
de 30 de Setembro? 
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O conhecimento prático, como candidato, como professor e como director de 
agrupamento leva-me a dizer que, no contexto, mais vale não tornar o concurso de 
contratação para as chamadas necessidades temporárias puramente local e mantê-lo 50	  
enquadrado em procedimentos mais gerais e de âmbito territorial, pelo menos 
regional, que nomeadamente evitem o desperdício de recursos. E isto, mesmo numa 
abordagem simples de custo benefício.  

E nem consumiremos tempo com a trágica constatação de que, entre listagens 
erradas (contaminadas por candidatos que prestam falsas declarações mas que acabam por 55	  
ser listados por falta de mecanismos de o detectar), documentos em falta, candidatos que 
não aceitam e erros de processo, muitos alunos ficam semanas sem aulas e em 
instabilidade.  

Penso, por isso, que resulta em boa solução manter a reserva de recrutamento ao 
longo do ano e permitir momentos de revisão das preferências dos candidatos, 60	  
acabando com as ofertas de escola. 

Aliás, aquilo a que chamamos oferta de escola foi tentado também para os 
professores de quadro (concursos TEIP de quadro do tempo da Senhora Ministra Maria de 
Lurdes Rodrigues) e deu tão mau resultado que foi abandonado. 

No caso das escolas TEIP (territórios educativos de intervenção prioritária) cujas 65	  
vagas de contratação, mesmo as anuais, foram retiradas do concurso nacional, o processo 
corre tão mal que são proverbiais as injustiças dos critérios de selecção e poucas escolas 
cumprem efectivamente as normas (por exemplo, as regras de entrevista). 

O Senhor Provedor de Justiça recomendou a anulação de concursos para centenas de 
vagas, com a concordância do Ministério da Educação, que o decidiu, sem contudo levar o 70	  
caso até ao fim, mantendo-se muitos dos docentes cujas contratações foram anuladas em 
exercício de funções. 

(vide, por exemplo http://www.provedor-jus.pt/archive/doc/Oficio_015182.pdf ou 
http://www.arlindovsky.net/2012/10/anulacao-de-37-contratacoes-de-escola/) 

Do que resulta que pode chegar a haver este ano renovações de contratos que, afinal, 75	  
deviam ter sido anulados por causa de flagrantes ilegalidades na selecção.  

Enfim, um imbróglio pouco digno de um Estado de Direito mas que já não surpreende 
no MEC.    

Mas para se entender a irracionalidade de tudo isto, imaginem o custo oculto das 
ofertas de escola: um agrupamento (pequeno) que tenha apenas 20 concursos locais por 80	  
ano a que concorram em cada uns 300 professores (há concursos de escola que chegam a 
ultrapassar os 1500 candidatos) faz 20 listas ordenadas e umas 200 entrevistas. Se cada 
lista demorar 4 horas a fazer (e vamos aceitar que o operador tem excelente domínio da 
informática) e as entrevistas 30 minutos cada uma, isso significa (sem considerar as naturais 
pausas alimentares e higiénicas no trabalho) 280 a 380 horas de trabalho (dado que as 85	  
entrevistas ocupam 2 ou 3 pessoas, tudo isto a multiplicar pelas 1200 escolas e 
agrupamentos). Muitas vezes para horários de apenas 6 ou 8 horas semanais e de 
substituição.  

E sem contabilizar as horas perdidas pelos candidatos que, num concurso centralizado 
preenchem dados uma única vez, e que nos concursos locais chegam a concorrer a 5 ou 90	  
mais por dia, em que para cada um acabam a preencher dados diferentes, enviar 
comprovativos diversos, etc.  

Há candidatos que por ano preenchem 500 ou mais concursos e todos eles 
diferenciados (em detalhes estranhos, que não se sabe muito bem porque surgem, e que, 
muitas vezes, incluem desentendimentos sobre coisas básicas como a forma de contar o 95	  



Página	  3	  de	  4	  

tempo de serviço).  
E a isto acrescente-se o turismo pedagógico de dezenas de entrevistas, com a 

agravante de, por vezes, serem maltratados num processo que corre atabalhoadamente e 
fora da lei, ou desenvolverem uma nada saudável sensação de injustiça patrocinada pelo 
Estado. 100	  

Na verdade, a maior ilegalidade material acaba por ser a forma como a maioria das 
escolas realizam a definição dos seus critérios específicos ou as entrevistas (que deviam ser 
as definidas na lei e não as que apetece fazer a quem as realiza). O apetite não pode ser 
critério racional de aplicação da Lei como muito bem afirmou o Senhor Provedor de Justiça. 

Há agrupamentos com centenas de concursos locais (de oferta de escola). Além disso, 105	  
o tempo curto de operação dos processos (a necessidade de despachar) leva a que sejam 
torpedeados o formalismo, rigor e transparência dos processos. 

Não me alongando sobre esta vertente remeto para o texto sobre este assunto escrito 
em polémica com o meu ilustre e respeitado colega presidente do Conselho de Escolas, que 
mesmo estimando a sua opinião, considero que não analisa a questão correctamente e com 110	  
fundamento racional. 

http://vistodaprovincia.blogspot.pt/2010/12/uma-entrevista-que-causa-desespero.html 
Aliás, essa ideia de implementar as "ofertas de escola" resultou de uma adesão 

acrítica ao dogma de que "as escolas devem escolher os professores", muitas vezes 
pronunciada com a expressão ainda mais irrealista "as escolas devem escolher os melhores 115	  
professores" que encerra grave preconceito sobre o processo, baseado essencialmente em 
lista de graduação, que, ao contrário do que possa parecer, ao criar e aplicar a chamada 
fórmula de graduação, inclui um pressuposto de escolha muito justo, operativo, racional, 
transparente e, diria mesmo, anti-corruptivo (testado pelo tempo e até adaptável se, em vez 
de se o recusar, houver preocupação em entendê-lo). 120	  

A ideia de que as escolas devem escolher os professores é uma ideia que parece 
bonita e que a alguns causa de enlevamento quase sensual, mas quem disse que a 
graduação, tal como existe, não é uma forma de escolha? Pragmática, face à 
dimensão do problema, equilibrada no consumo de recursos mas uma escolha... e 
justa, transparente, operativa e testada pelo tempo nos seus efeitos práticos, ao 125	  
combinar de forma simples a análise da experiência e da formação dos candidatos. 

Para abreviar remeto para o texto que escrevi sobre isso sob a forma de carta aberta 
ao Senhor Ministro da Educação. 

http://vistodaprovincia.blogspot.pt/2011/09/carta-um-matematico-pela-salvacao-de.html 
Naturalmente, não me julgando dono da verdade, aceito que alguns possam estar 130	  

firmemente convencidos do graal da escolha de professores pelas escolas ou do eldorado 
que tal localização de processos trará.  

Mas a verdade é que 6 anos de implementação dos processos não nos mostraram 
essas virtualidades e até evidenciaram perdas graves de transparência e isenção nos 
procedimentos, numa altura em que tanto se defende a melhoria da capacidade de lutar 135	  
contra perversões da gestão de bens e recursos públicos desse tipo. 

E, além disso, mesmo no contexto da reforma da administração pública, muitos 
apontam a necessidade de gestão partilhada de processos e serviços.  

O concurso nacional é a partilha do processo de selecção de pessoal entre os 
mais de 1200 serviços do Ministério da Educação, chamados escolas e agrupamentos 140	  
de escolas. E que se traduz em poupança sensível. 

A localização em cada escola e a montagem por cada uma de um "serviço próprio" é 
um custo exorbitante desnecessário, se a partilha for bem feita. A que existe pode ser 
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melhorada com pouco esforço e se se afastarem visões dogmáticas (muitas vezes pouco 
conhecedoras do funcionamento concreto do sistema). 145	  

Mas se a visão prevalecente for de manter a existência das chamadas ofertas de 
escolas pode, mesmo assim, haver melhoria nos processos legais implementados, 
apesar de no contexto de um mecanismo que sempre se constitui numa base 
defeituosa... 

E o comentário disso constitui a resposta à pergunta 2 que consta do anexo. 150	  

A prova da falta de qualidade do processo normativo actual pode ser feita pelo 
absurdo: professor do grupo 200 com 20 anos de serviço, nota profissional de 16,5 e com 
múltipla formação e experiência em escolas difíceis não seria colocado em nenhum dos 
concursos abertos no ano passado para escolas TEIP para contratação no meu grupo se 
fosse candidato.  155	  

As especificações foram concebidas em alguns deles de tal maneira que um recém-
licenciado que calhasse acertar com a fotografia concursal seria colocado e iria ultrapassar.  

Para abreviar convido à leitura do texto: 
 http://vistodaprovincia.blogspot.pt/2012/09/escolher-os-melhores-viva-autonomia.html 

e desafio a que me expliquem se o processo descrito traduz um processo normativo, bem 160	  
concebido e justo. Deixo aos senhores Deputados a resposta que encerra um processo de 
análise moral que dispenso de comentar. 

Mas mesmo mantendo a ideia, que a meu ver acaba por ser dogmática e 
desnecessária, de existirem ofertas de escola, há mudanças normativas que se enumeram 
em anexo e que podem trazer melhorias.  165	  

Curiosamente antes da lei ser publicada remeti a V.Exas e ao Ministério comentários 
sobre isso que foram naturalmente ignorados. 

http://vistodaprovincia.blogspot.pt/2012/03/oferta-de-escola-criterios-objectivos.html 
Antes de tudo, agora, é imperioso que não sejam permitidas renovações de contrato 

nos casos que são fruto de selecções em oferta de escola com base nas normas actuais.  170	  

Se a renovação de contrato inicialmente anual, só por si, suscita gravíssimas questões 
de equidade e legalidade, promover renovações de contratos obtidos no meio dos 
problemas detectados no actual sistema de oferta de escola é uma injustiça e uma 
imoralidade flagrante. 
 175	  

Darque (Viana do Castelo), 16 de Julho de 2013 
Luís Sottomaior Braga 


