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SERÁ QUE O ESTADO AINDA É UMA PESSOA DE BEM? 

 

Esta é uma questão que surge com muita regularidade, aos cidadãos 

portugueses, principalmente a quem tem que negociar diretamente com a 

Administração Pública. 

Todo o cidadão gosta de pensar que sim! 

Todos nós acreditamos que as injustiças, a existirem, têm de ser 

reparadas! 

E o que acontece quando tal não é feito?  

Aciona-se a Assessoria Jurídica do SNPL, com mais uma ação judicial, 

numa situação que facilmente seria resolvida se não vivêssemos no mundo 

irreal da burocracia, tal como aconteceu com os Professores contratados dos 

Ensinos Básico e Secundário, que estavam a lecionar há mais de 3 anos 

sucessivos (alguns há 19 anos), no Ministério da Educação e que o Estado 

teima em não efetivar. 

Agora chegou ao SNPL mais uma situação de flagrante injustiça, 

completamente irreal, que facilmente seria resolvida internamente, mas não, o 

Ministério da Educação insiste e persiste no erro. 

No último Concurso de Integração Extraordinário, uma associada do 

SNPL solicitou-nos auxílio, no sentido de ser elaborado um Recurso 

Hierárquico pois tinha sido excluída da Lista Provisória de Ordenação ao 

Concurso de Integração Extraordinário. 

Tendo sido excluída, esta professora, que é contratada há quase 20 anos, 

não pôde integrar um lugar de Quadro e quem ficou com a vaga, foi um 

professor com um número de ordem maior. 
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Ao Recurso Hierárquico, deu a Senhora Secretária de Estado provimento, 

tendo determinado que deveria ser feita a reconstituição informática da 

situação concursal da recorrente, de modo a praticar o ato que existiria se o ato 

inválido não tivesse sido praticado, com a consequente integração da 

professora em lugar de Quadro. 

Até aqui estava tudo bem. 

No entendimento da Direção Geral da Administração Escolar (DGAE), a 

professora não pode ficar com a vaga, pois esta foi ocupada, ainda que tenha 

sido por alguém com um número de ordem maior que o seu. 

Aliás, segundo a DGAE, por força do princípio da segurança jurídica, 

“seria defeso frustar expetativas que a própria com a sua conduta criou”. 

Resumindo: 

Por erro dos serviços, a candidata foi ultrapassada, a Senhora Secretária 

de Estado diz que efetivamente existiu um erro. A DGAE diz que a professora 

teve “azar” porque a vaga já foi ocupada. 

Dito isto, há ou não há razão para perguntar se o Estado ainda é uma 

pessoa de bem? 

E mais uma vez o SNPL para tribunal! 

 

Lisboa, 9 de março de 2018 

 

      A Presidente da Direção Nacional, 

       Grasiela Rodrigues 

 

 


