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1. V. Exa., docente do grupo de recrutamento 250 do Agrupamento de Escolas Escultor

Francisco dos Santos, apresentou queixa ao Provedor de Justiça por considerar, em

resumo, que foi ilegalmente ultrapassado, na distribuição do serviço letivo para o ano

escolar de 2012/2013, pelo docente Carlos Fernando de Andrade Mendes, do mesmo

grupo de recrutamento e Agrupamento de Escolas, o que determinou que tenha que ser

opositor a concurso de mobilidade interna. No essencial, alega:

a) o referido docente obteve aquela colocação, no concurso de 2006/2007;

b) a administração educativa "desconhece em absoluto a fundamentação" que

conduziu à criação da correspondente vaga, reconhecendo, assim e "a

contrario, que não existiam necessidades permanentes no grupo 250"',

c) trata-se, portanto, de uma vaga criada para "horário fictício, em manifesta

fraude à lei";

e pretende, a final, que seja declarada a respetiva nulidade, de modo a ver assegurada, a

atribuição de horário letivo no próximo ano escolar naquele Agrupamento de Escolas.

2. Apreciada a queixa, bem como os documentos anexos, no quadro legal pertinente,

ponderou-se o seguinte:

a) Em causa está a validade da criação de uma vaga no grupo de recrutamento 250
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na Escola Básica 2,3 de Fitares', no âmbito do concurso de educadores de

infância e de professores dos ensinos básico e secundário para o ano escolar de

2006-2007, que veio a ser ocupada pelo docente Carlos Fernando de Andrade

Mendes, com o número de ordem 289, então pertencente à Escola Cardoso

Lopes da Amadora (cf. lista definitiva de colocação do grupo de recrutamento

250 - Educação Musical - Concurso de docentes ano escolar 2006).

b) Tal como informado pela atual Direção do Agrupamento de Escolas Escultor

Francisco dos Santos, após consulta dos arquivos, nesse ano escolar, (i) "foram

criadas 10 turmas de 5. ° ano e 8 turmas do 6. ° ano, com uma carga horária de

90+45 minutos cada turma, o que implicava uma necessidade de 54 tempos

letivos para o [grupo de recrutamento] 250"; (n) "[no grupo de recrutamento]

610, e dado que era a única oferta, verificava-se a existência de 6 turmas de 7. °

ano e 4 turmas do 8.° ano opção semestral Música, o que implicava a

necessidade de 20 horas letivas" (cf. ofício n.° 722, assinado em 10.10.2011).

c) As necessidades de tempos letivos assim determinadas evidenciam a

insuficiência de dois docentes para as assegurar (cf, a propósito, artigo 24.° do

Decreto-Lei n.° 21/2006, de 31.01, e artigo 77.°, n.° 2, do Estatuto da Carreira

Docente, na versão ao tempo vigente).

d) O grupo de recrutamento 250 corresponde a disciplina que constitui

componente obrigatória do currículo do 2.° ciclo; o grupo de recrutamento 610,

por sua vez, a disciplina opcional do 3.° ciclo, traduzindo, portanto, uma

necessidade variável (cfr. artigos 1.°, 3.° e mapas 3 e 4 do Decreto-Lei

n.° 27/2006, de 10.02, e artigo 5.° e anexos II e III do Decreto-Lei n.° 6/2001, de

18.01, com as alterações do Decreto-Lei n.° 209/2002, de 17.10).

e) Estas necessidades determinaram a criação de vaga na Escola Básica 2,3 de

Fitares no grupo de recrutamento 250, através de procedimento próprio, que

implicou o preenchimento de aplicação informática "Apuramento de

necessidades permanentes" disponibilizada às escolas e direções regionais de

1 Agora, Agrupamento de Escolas Escultor Francisco dos Santos.
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educação, em dezembro de 2005, pela Direção-Geral dos Recursos Humanos da

Educação, e respetiva validação (cf. ofício B12004946X, de 14.02.2012, da

mesma Direção-Geral).

f) Essa vaga foi devidamente publicitada e veio a ser ocupada no âmbito do

concurso de educadores de infância e de professores dos ensinos básico e

secundário para o ano escolar de 2006-2007 (cf, a propósito, pontos III, n.° l,

VI e XXV do Aviso n.° 2174-A/2006 (2.a série), publicado no Diário da

República, II Série, N.° 35, de 17.02.2006, e anexo I do Aviso n.° 2383-A/2006

(2.a série), publicado no Diário da República, II Série, N.° 38, de 22.02.2006).

g) Nestas circunstâncias, e sem outros elementos, não se pode considerar que a

criação dessa vaga se mostra afetada por vício de tal forma grave que importe a

sua nulidade.

h) Na verdade, a criação da vaga resulta de validação de proposta justificada em

necessidades existentes, e portanto, para prosseguir fins de interesse público,

ainda que, no ano em causa, essas necessidades não terão tido correspondência

com um horário completo por referência ao grupo de recrutamento 250.

i) A insuficiência de horas, todavia, só por si, não contende com a estrutura ou

essência do próprio ato de criação de vaga, nem assume gravidade tal, de modo

a conduzir à conclusão de que a este falta um elemento essencial; também não

se pode reconduzir, em si mesma, a qualquer dos casos de nulidade

expressamente previstos no Código do Procedimento Administrativo (cf. artigo

133.°, n°s. l e 2, respetivamente).

j) A insufiência de horas consubstanciará desrespeito dos requisitos de legalidade

relativos aos pressupostos de facto, o que, e na falta de outros elementos,

implicará a mera anulabilidade desse ato (cf, designadamente, artigo 24.°, n.° 4,

do citado Decreto-Lei n.° 20/2006 e artigo 135.° do Código do Procedimento

Administrativo).

k) Os atos anuláveis, na falta de impugnação oportuna, em regra no prazo de um

ano, a partir da sua emissão ou publicação, se obrigatória, estabilizam-se na
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ordem jurídica (cf., a propósito, artigos 136.° e 141.° do Código do

Procedimento Administrativo, e os artigos 58.°, n.° 2, alínea a), e 59.°, n.° 6, do

Código de Processo nos Tribunais Administrativos).

3. Em face destas ponderações, compreenderá V. Exa. que não se justifica a intervenção

deste órgão do Estado nos termos solicitados. E consequentemente, foi a queixa que

apresentou, bem como o correspondente processo, arquivada na Provedoria de Justiça,

o que não impede, naturalmente, a sua reapreciação mediante a apresentação de novos

elementos.

Com os melhores cumprimentos.

A Pró vedora-Adjunta

Helena Vera-Cruz Pinto
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