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AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  DDEECCRREETTOO--LLEEII  NNºº113322//22001122  

1100  DDEE  MMAARRÇÇOO  DDEE  22001144  

  

1 – O Decreto-Lei nº132/2012, de 27 de junho, que regula os concursos para Seleção e 

Recrutamento do Pessoal Docente da Educação Pré-escolar e dos Ensinos Básico e 

Secundário, resultou de um processo negocial desenvolvido em fevereiro/março de 2012 

tendo a FENEI/SINDEP na ata negocial afirmado, em síntese, as seguintes posições: 

 Globalmente o diploma constituía uma melhoria em relação ao Decreto-Lei nº 

51/2009, de 17 de fevereiro. 

 Ressalvou, no entanto, o seu desacordo em relação aos seguintes aspetos: 

1 – Manutenção do Concurso Interno/Externo com periodicidade quadrienal. 

2 – O peso excessivo atribuído à entrevista/análise curricular na Contratação de Escola. 

3 – A redução de direitos em que decorre o período experimental o que constitui uma 

discriminação relativamente aos restantes trabalhadores da administração pública. 

2 – No decurso da aplicação do presente regulamento dos concursos ao longo dos dois 

últimos anos letivos as questões levantadas pela FENEI/SINDEP no processo negocial vieram 

a confirmar-se, nomeadamente, nos seguintes aspetos: 

2.1 – Concursos Quadrienais que além de impedirem o normal ajustamento dos quadros 

e, em particular, a vinculação dos docentes contratados, são fortemente lesivos dos 

interesses dos docentes de carreira que podendo, transitoriamente, mudar de 

escolas/agrupamentos são impedidos de o fazer em termos definitivos. Este 

constrangimento, afetando as condições de vida e de trabalho dos docentes, reflete-se na 

sua motivação e prejudica a qualidade do sistema de ensino. Os docentes como cidadãos 

também têm o direito à sua estabilidade familiar. 

2.2 – Todos os concursos (Externo, Interno e Necessidades Transitórias) deviam ser 

centralizados na DGAE. As colocações devem ser operacionalizadas atendendo a lista 

ordenada com base na graduação profissional com respeito pela ordem de preferência 

indicadas pelos docentes e aplicável ao universo das Escolas/Agrupamentos na 

dependência do MEC. A colocação de docentes candidatos à contratação através da 

Reserva de Recrutamento deveria vigorar durante todo o ano escolar e não apenas até 31 

de dezembro como sucede e continua a ser proposto. 
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2.3 – As Contratações de Escola vieram a revelar-se um sistema que levanta inúmeros 

problemas, tanto às escolas como aos docentes, motivando incontáveis queixas face a 

critérios duvidosos aplicados ou incumprimento das regras estabelecidas no DL nº 

132/2012, sendo também um concurso pouco ágil para solucionar a substituição de 

docentes. A proposta Bolsa de Contratação de Escola, além de levantar várias dúvidas na 

sua conceção, vai continuar a gerar polémicas e constrangimentos no processo de 

colocações que seriam ultrapassados com lista de graduação nacional própria e 

manifestação de preferências específicas para essas escolas. 

A FENEI/SINDEP pelas razões expostas não pode concordar com o sistema autónomo de 

contratações a nível de escola com Contrato de Autonomia/TEIP/Português no 

Estrangeiro/Ensino Artístico/Vocacional.  

Com o recente alargamento do número de Escolas com Contrato de Autonomia é 

desejável, no nosso entendimento, um sistema de colocação de docentes 

operacionalizado pela DGAE e não o inverso. Apenas admitimos contratações efetuadas 

a nível de Escola no caso de horários muito reduzidos, por exemplo, iguais ou inferiores a 

6 horas letivas ou não ocupados por Reserva de Recrutamento. 

2.4 – O limite mínimo de 2 QZP’s exigido aos docentes candidatos à contratação, 

agravado pelo recente alargamento do seu âmbito geográfico é completamente 

despropositado e desnecessário para o objetivo a que se destina: o preenchimento de 

necessidades temporárias do sistema educativo, não satisfeitas por docentes de carreira. 

Os candidatos, nos termos do artigo 9º do DL nº132/2012, deveriam conjugar as suas 

preferências de acordo com o alcance do seu interesse sem qualquer limite mínimo 

obrigatório. Face à alteração que se propõe nos Deveres de Aceitação e Apresentação 

dos docentes não integrados na carreira é inaceitável para a FENEI/SINDEP a manutenção 

destes limites, tal como estão considerados. 

3 – A proposta agora apresentada contém, no entanto, alguns aspetos positivos, 

nomeadamente: 

3.1 – Os docentes contratados passarem a ser remunerados pelo índice 167, a partir de 

setembro de 2014. 

3.2 – Existência de prazos máximos para contratações/renovações de contratos ao que se 

segue a abertura de vaga em QZP. 

3.3 – A possibilidade de todos os docentes de carreira poderem concorrer a outro grupo 

de recrutamento para o qual possuam habilitação profissional, no concurso de 

Mobilidade Interna. 

3.4 – A possibilidade recíproca dos docentes dos quadros das Regiões Autónomas 

poderem concorrer no Concurso Interno e Mobilidade Interna aos quadros de 

Escola/Agrupamento do Continente. 
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4 – Porém, além dos termos já enunciados no ponto 2 do presente parecer há a salientar os 

seguintes aspetos negativos: 

4.1 – Alteração do conceito de contrato anual como sendo o que corresponde ao ano 

escolar. O vigente diploma considera com esse âmbito os contratos efetuados até ao final 

do 1º período e válido até ao final do ano escolar. Considerar “temporários” horários 

resultantes de contratos firmados após 1 de setembro, ainda que coincidente com o início 

do ano letivo, é de todo inaceitável para a FENEI/SINDEP. 

4.2 – Nesse contexto todas as colocações em Reserva de Recrutamento são 

obrigatoriamente colocações em horários temporários, donde resultará grave prejuízo 

nos efeitos das contratações sucessivas para a vinculação dos docentes no limite 

proposto (art.º 42º da proposta) e também prejuízo no seu vencimento, pela não 

extensão do contrato até 31 de agosto do respetivo ano letivo. 

4.3 – Manutenção da Reserva de Recrutamento até 31 de dezembro, sendo a partir daí 

substituída pela Contratação de Escola. Deveria continuar até ao final do ano letivo. 

4.4 – Criação da Bolsa de Contratação de Escola para as Escolas com Contrato de 

Autonomia (e até ao final do ano escolar 2016/2017 também para TEIP, Profissionais e 

Ensino Artístico). É de equacionar, tal como referimos no ponto 2.3, a utilização para esse 

efeito de uma lista de graduação nacional, sem as prioridades inerentes à Contratação 

Inicial e a manifestação de preferências específicas para os códigos de Escolas com essas 

referências a partir das quais, face às necessidades das escolas, se faria a correspondente 

colocação a exemplo da Reserva de Recrutamento, ainda que precedida de seleção com 

os critérios, nos termos que enunciamos a seguir aplicados por tranches de cinco 

candidatos retirados das listas como propomos.  

4.5 – Critérios de Contratação de Escola/Bolsa de Contratação de Escola: 

 50% para a graduação 

 50% para a avaliação curricular  

A FENEI/SINDEP, no limite, sempre defendeu 70% para o primeiro e 30% para o 

segundo, reforçando agora essa posição pelas más experiências resultantes da aplicação 

destes procedimentos nos anos de vigência do diploma. 

4.6 – A não aplicação da Diretiva Europeia nº 1999/70/CE para os Docentes Contratados 

com 3 ou mais contratos já que o limite proposto é “5 anos ou 4 renovações” e só 

aplicado em 31 de agosto de 2015. 

Com o novo conceito de horário anual, tal como é definido na proposta, corre-se o risco 

do esvaziamento do número de Docentes Contratados que reúnam as condições nessa 

data. 
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A Lei nº59/2008, de 11 de setembro (RCTFP) estabelece no art.º 103º que “o contrato a 

termo certo dura pelo período acordado, não podendo exceder 3 anos, incluindo 

renovações, nem ser renovado mais de duas vezes, sem prejuízo do disposto em lei 

especial”, sendo que, o regime de colocação dos docentes é específico de modo a não 

poder ficar em causa o princípio da igualdade, se forem aplicados estes parâmetros. 

No limite, é ainda de salientar, o que refere o art.º 14º desta mesma Lei “Contratos a 

termo resolutivo certo em execução”, nomeadamente, nos seus nº2 e nº4 “ nas situações 

previstas nas alíneas f), h) e i) do nº1 do art.º 93º do Regime a renovação previstas no nº 

2, quando implique que a duração do contrato seja superior a 5 anos, equivale ao 

reconhecimento pela entidade empregadora da necessidade de ocupação de um posto de 

trabalho com recurso à constituição de um a relação jurídica de emprego público por 

tempo indeterminado”.  

Ora, tal normativo, pressupõe em última análise, a aplicação imediata dessa condição aos 

casos em que tal lapso de tempo já foi ultrapassado e nunca remetidos para 01/09/2015. 

 

5 – Tendo em conta os pressupostos acima enunciados, passamos à análise na Especialidade 

da proposta apresentada pelo MEC: 

Artigo 5º 

Nº5 – Acrescentar – “…ou em QA no ano da realização do Concurso Interno decorrendo 

em simultâneo o respetivo Concurso Externo.” 

 

Artigo 6º 

Nº1 – b) – Pelos motivos inicialmente apresentados no ponto 2.1 não aceitamos a 

manutenção da periodicidade quadrienal do Concurso Interno. 

 

Artigo 9º  

Nº2 – c) – Deve ser retirado “… tendo como mínimo 2”. 

Nº10 – Deve manter-se a redação atual pelas razões expostas no ponto 4.1. 

Nº11 – Trata-se de uma alteração inaceitável ao conceito de horário anual tal como já foi 

referido anteriormente no ponto 4.1.  

Assim, devem ser anuais os horários “celebrados durante o primeiro período e com termo 

a 31 de agosto”. 
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Artigo 10º 

Nº1 – Devem ser mantidas as prioridades tal como constam na atual redação do DL nº 

132/2012. Em conformidade deve ser adaptada a redação deste número incluindo-lhe as 

alíneas a), b) e c). 

 

Artigo 18º 

c) – Como se conjuga a aplicação deste artigo com a proposta do MEC de prever listas 

graduadas por Agrupamentos/Escolas Não Agrupadas o que permite que o mesmo 

candidato esteja simultaneamente em várias listas e na ausência de manifestação 

concreta de preferência tal como está previsto no nº5 do artigo 39º do DL nº132/2012, 

não alterado pela presente proposta? 

 

Artigo 31º 

Devem ser mantidas as listas provisórias tal como consta da atual redação com os 

respetivos prazos para Reclamação. 

Quanto ao Recurso Hierárquico propomos que este tenha efeito suspensivo, ou em 

alternativa, que se gere o deferimento tácito ao fim de 15 dias sem resposta. 

 

Artigo 32º 

Pelos motivos inicialmente apontados não aceitamos a exclusão do concurso da 

Contratação Inicial às Escolas não Agrupadas com Contrato de 

Autonomia/TEIP/Português no Estrangeiro/Vocacionais/Profissionais, nos termos 

propostos. 

 

Artigo 36º 

Nº1 – Idem ao referido no art.º 32º. 

Nº2 – Deve ser retirada a expressão “…em horários temporários”. Tal como referido no 

Nº11 do artigo 9º esta alteração é inaceitável. Como considerar temporários horários que 

impliquem aumento de turmas, resultantes de aposentações, licenças parentais, gravidez 

de risco, para além do final do ano escolar ou mobilidade estatutária? 

Nº3 – Julgamos haver qualquer erro na referência ao nº3 do artigo 28º. Talvez seja nº4 da 

nova redação. 
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Artigo 37º 

Nº4 – Deve ser alterado, tal como anteriormente foi referido, para “…efetua-se até ao 

final do correspondente ano letivo.” 

 

Artigo 38º 

Nº5 – Pelo anteriormente exposto é inaceitável a revogação deste ponto do artigo 38º. 

 

Artigo 39º 

Nº6 – a) – Propomos a alteração para 70% 

           b) – Propomos alteração para 30% 

i – ... 

ii – Mesmo dentro das percentagens acima referidas não deve ser considerado “outro 

critério que a escola decida” pelas experiências colhidas nos últimos anos letivos. 

Nº9 – Não concordamos com a revogação deste ponto pelas razões expostas 

anteriormente. 

 

Artigo 40º 

Nº2 – Na elaboração da Bolsa de Contratação de Escola como é feita a seleção dos 

candidatos, nomeadamente, quanto à publicitação dos horários nos termos do nº5 do 

artigo 39º? 

Nº6 – “…na Bolsa de Recrutamento” ou será Bolsa de Contratação de Escola? 

Nº11 – Face ao critério proposto neste número para as renovações destes contratos e 

atendendo ao princípio da igualdade, deve ser alterado em conformidade o nº11 do art.º 

9º, tal como já referimos. 

Obs.: Pelos motivos inicialmente expostos, defendendo colocações centralizadas, não 

aceitamos este procedimento. 
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Artigo 42º 

Nº2 – De acordo com a Lei nº59/2008 a que já nos referimos anteriormente e a Diretiva 

1999/70/CE, deve ser alterado este limite para “…3 anos ou 3 renovações, incluindo o 

primeiro ano”. 

Também de forma a salvaguardar os contratos já cumpridos antes desta revisão, não 

deve constar “no mesmo grupo de recrutamento”. 

Nº3 – c) – “…classificação mínima de BOM” 

           d) – Retirar 

Nº11 – Acrescentar – “…bem como a transformação do respetivo contrato em contrato 

de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado”. 

 

Artigo 44º 

Nº5 – Retirar – Trata-se de mais uma diferenciação negativa dos docentes relativamente 

aos restantes trabalhadores da Administração Pública. 

 

Artigo 4º - Disposições Transitórias 

Nº1 – Não aceitamos a aplicação do nº11 do artigo 42º só em 31 de agosto de 2015, de 

acordo com o que propomos para a redação do artigo 42º, e pelas razões invocadas no 

ponto 4.6 deste parecer, pelo que deverão estar incluídas nesta situação todos os 

docentes que desde a data da Diretiva de 1999/70/CE tenham reunido as condições 

exigidas. 

Nº2 – Em desacordo pelas razões invocadas no artigo 32º da proposta. 

Nº3 – Tal como ficou registado na Ata Negocial referente ao Concurso Externo 

Extraordinário - 2014, este Concurso Interno deveria decorrer no corrente ano letivo, de 

forma a conceder a necessária mobilidade aos docentes já providos nos quadros. 

 

Artigo 5º - Produção de Efeitos 

Nº3 – Acrescentar – Para os contratos cumpridos até ao ano letivo 2013/2014 

consideram-se contratos anuais os resultantes de colocações efetuadas durante o 

primeiro período e até ao final do respetivo ano escolar 
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Artigo 8º 

O regime de requalificação previsto na Lei nº80 de 2013, de 28 de setembro e atendendo 

aos mecanismos de vinculação decorrentes da aplicação deste normativo, bem como do 

Concurso Externo Extraordinário deverá ser suspenso carecendo, como tal, do necessário 

compromisso do MEC. 

 

Lisboa, 10 de março de 2014. 

 

 


