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Caras	  deputadas	  e	  caros	  deputados,	  

Agradeço	  em	  nome	  dos	  peticionários	  a	  oportunidade	  que	  nos	  concederam	  de	  vir	  expor	  as	  nos-‐
sas	  preocupações,	  que	  esperamos	  também	  possam	  vir	  a	  ser	  as	  vossas.	  	  

Como	  é	  sabido,	  o	  assunto	  que	  nos	  traz	  aqui	  hoje	  é	  a	  contratação	  de	  docentes,	  mais	  concreta-‐
mente	  a	  que	  é	  feita	  a	  nível	  de	  escola	  ou	  agrupamento.	  Como	  se	  depreende	  da	  leitura	  dos	  artigos	  que	  
regem	  a	  contratação	  de	  escola,	  este	  processo	  é	  altamente	  burocrático	  e	  consumidor	  de	  tempo	  e	  re-‐5	  
cursos	  tanto	  para	  as	  escolas	  como	  para	  os	  candidatos,	  muito	  embora,	  não	  se	  verifiquem	  ai	  os	  seus	  
principais	  defeitos,	  como	  procurarei	  demonstrar	  mais	  adiante.	  

Começarei	  por	  partilhar	  alguns	  dados	  que	  recolhemos	  recentemente	  junto	  de	  300	  professores	  
contratados	  e	  algumas	  reflexões	  da	  nossa	  parte	  que	  nos	  parecem	  pertinentes:	  

1.	  44%	  dos	  inquiridos	  concorreram	  a	  mais	  de	  100	  ofertas	  de	  escola,	  sendo	  que	  12%	  concorre-‐10	  
ram	  a	  mais	  de	  500.	  	  -‐	  Considerando	  que	  cada	  oferta	  ocupa	  o	  candidato	  em	  15	  minutos	  para	  fazer	  fa-‐
ce	  a	  todos	  os	  trâmites	  processuais,	  (excluindo	  ainda	  a	  entrevista	  de	  avaliação	  de	  competências)	  cal-‐
culamos	  que	  há	  candidatos	  que	  consumiram	  o	  equivalente	  a	  30	  dias	  de	  trabalho	  só	  com	  este	  proces-‐
so.	  O	  que	  é	  mais	  pernicioso	  neste	  aspecto	  é	  que	  os	  candidatos	  que	  mais	  tempo	  dedicam	  são	  os	  que	  
menos	  resultados	  obtêm	  do	  tempo	  investido.	  	  15	  

2.	  49%	  dos	  inquiridos	  que	  obtiveram	  colocação	  por	  contratação	  de	  escola	  celebraram	  contra-‐
tos	  com	  uma	  duração	  igual	  ou	  inferior	  a	  6	  meses.	  E	  apenas	  13%	  o	  fez	  por	  um	  ano	  completo.	  	  

3.	  Dos	  inquiridos,	  57%	  não	  obteve	  qualquer	  colocação	  por	  via	  das	  ofertas	  de	  escola.	  -‐	  	  pelo	  que	  
todo	  o	   tempo	  e	  dinheiro	   investido	  neste	  processo	   se	   revelou	  completamente	   infrutífero	  e	  poderia	  
ter	  sido	  mais	  bem	  aplicado	  noutra	  actividade.	  20	  

4.	  E	  finalmente,	  92%	  dos	  inquiridos	  afirmaram	  ter	  sido	  seleccionado	  um	  outro	  candidato	  com	  
graduação	  profissional	   inferior	  à	  sua,	  pelo	  menos	  uma	  vez	  durante	  o	  corrente	  ano	  escolar.	  8%	  afir-‐
mam	  que	  passaram	  por	  essa	  situação	  noventa	  vezes	  ou	  mais	  e	  42%	  afirma	  que	  o	  mesmo	  lhe	  ocorreu	  
entre	  10	  a	  29	  ocasiões,	  o	  que	  não	  deixa	  de	  ser	  assinalável.	  

Para	  continuar	  gostaria	  de	  vos	  dar	  a	  conhecer	  alguns	  casos	  reais	  e	  concretos	  que	  ilustrassem	  a	  25	  
falta	   de	   transparência,	   de	   justiça	   e	   de	   legalidade	  em	  que	  estão	   envolvidos	   inúmeros	   processos	  de	  
recrutamento	  a	  nível	  de	  escola,	  mas	  impossibilitado	  pela	  combinação	  da	  própria	  	  complexidade	  dos	  
casos,	  da	  quantidade	  de	  dados	  envolvidos	  e	  das	  limitações	  temporais	  a	  que	  estamos	  sujeitos,	  tenta-‐
rei	  invés	  disso	  traçar	  o	  panorama	  com	  que	  se	  deparam	  os	  professores	  candidatos	  a	  tais	  ofertas,	  sen-‐
do	  mais	  genérico	  na	  minha	  abordagem	  sem	  no	  entanto	  fugir	  à	  verdade.	  30	  

Situações	  como	  as	  que	  vos	  vou	  relatar	  deram	  origem	  a	  centenas	  e	  mesmo	  milhares	  de	  recla-‐
mações	  e	   recursos	  por	  parte	  dos	  professores	   lesados,	  dirigidas	  às	  direcções	  dos	  agrupamentos	  em	  
causa,	  à	  Inspecção	  Geral	  de	  Educação,	  ao	  Ministério	  da	  Educação	  e	  Ciência	  e	  ao	  Provedor	  de	  Justiça	  
entre	  outras	  entidades.	  Em	  consequência,	  a	  DGAE	  emitiu	  a	  circular	  n.º	  B12029396X	  em	  16	  de	  Outu-‐
bro	  de	  2012,	  com	  o	  assunto	  “Aplicação	  dos	  critérios	  objectivos	  de	  selecção	  no	  concurso	  da	  contrata-‐35	  
ção	  de	  escola”	  com	  o	  objectivo	  de	  pôr	  cobro	  a	  claras	  violações	  da	  lei	  que	  se	  vinham	  a	  avolumar	  des-‐
de	  o	  início	  do	  ano	  escolar	  e	  que,	  com	  certeza,	  embaraçavam	  o	  MEC	  pelo	  seu	  grau	  de	  absurdo,	  pela	  
abundância	  e,	  acreditamos	  não	  menos	  importante,	  pela	  cobertura	  mediática	  que	  tiveram	  nessa	  altu-‐
ra.	  As	  instruções	  contidas	  na	  circular	  vieram	  minorar	  as	  infracções	  à	  lei	  mas	  não	  as	  eliminaram,	  e	  in-‐
felizmente,	   não	   resolveram	   o	   problema	   pois	   esse	   tem	   raiz	   na	   própria	   redacção	   do	   Decreto-‐lei	  40	  
132/2012,	  concretamente	  nos	  artigos	  38.º	  em	  diante.	  	  

De	  facto,	  ao	   longo	  dos	  seis	  anos	  de	  existência	  das	  ofertas	  ou	  contratações	  de	  escola,	   tem-‐se	  
verificado	  um	  escalar	  das	  irregularidades	  no	  que	  à	  selecção	  de	  candidatos	  diz	  respeito,	  o	  que	  nos	  faz	  
pensar	  que	  alguns	  directores	  de	  agrupamentos	  de	  escolas	  confundem	  cada	  vez	  mais	  a	  autonomia	  e	  
os	  poderes	  que	  lhes	  são	  confiados	  com	  uma	  gestão	  do	  bem	  público	  a	  seu	  bel-‐prazer,	  tendo	  em	  vista	  45	  



Página	  2	  de	  3	  

os	  seus	  próprios	  interesses	  ou	  de	  quem	  lhes	  é	  próximo	  em	  detrimento	  dos	  interesses	  da	  escola,	  dos	  
alunos	  e	  do	  Estado	  Português.	  

Só	   assim	   se	   compreende	  que	   sejam	   seleccionados	   candidatos	   com	   zero,	   repito	   zero	  dias	   de	  
tempo	  de	  serviço,	  e	  se	  rejeitem	  ao	  mesmo	  tempo	  centenas	  de	  outros	  professores	  com	  anos	  de	  expe-‐
riência	  e	  graduação	  superior	  que	  tinham	  concorrido	  ao	  mesmo	  lugar	  a	  concurso.	  50	  

Só	  assim	  se	  compreende	  que	  para	  um	  horário	  a	  concurso	  seja	  seleccionado	  o	  candidato	  que	  
ocupava	  o	  lugar	  800	  da	  lista	  ordenada	  de	  candidatos	  prevista	  no	  ponto	  8	  do	  art.	  39.º	  do	  Decreto-‐Lei	  
132/2012,	  por	  se	  considerar	  que	  os	  anteriores	  799	  não	  cumpriam	  os	  requisitos	  para	  o	  lugar.	  	  

Só	  assim	  se	  compreende	  a	  capacidade	  premonitória	  de	  alguns	  directores	  que,	  prevendo	  que	  
só	  após	  entrevistarem	  umas	  quantas	  centenas	  de	  professores	  encontrariam	  um	  que	   lhe	  conviesse,	  55	  
contornam	  a	  lei	  e	  transformam	  tranches	  de	  5	  em	  tranches	  de	  centenas	  e	  convocam	  assim	  para	  en-‐
trevistas	  todos	  os	  candidatos	  num	  mesmo	  dia.	  	  

Só	  assim	  se	  compreende	  que	  se	  seleccionem	  professores	  sem	  profissionalização	  para	  o	  grupo	  
de	  recrutamento	  do	  horário	  a	  concurso,	  rejeitando-‐se	  centenas	  de	  outros	  profissionalizados	  e	  expe-‐
rientes	  nesse	  mesmo	  grupo.	  60	  

Só	  assim	  se	  compreende	  que	  se	  exija	  aos	  professores	  um	  portfólio,	  quando	  o	  Decreto-‐Lei	  n.º	  
132/2012	  define	  no	  ponto	  6,	  alínea	  b)	  que	  os	  critério	  de	  selecção	  docente	  são	  a	  Entrevista	  de	  avalia-‐
ção	  de	  competências	  ou	  a	  Avaliação	  curricular.	  O	  portfólio	  apenas	  aparece	  no	  referido	  decreto	  como	  
critério	  de	  selecção	  para	  técnicos	  especializados.	  Mas	  tais	  determinações	   legais	  não	  são	  suficientes	  
para	  que	  alguns	  directores	  se	  coíbam	  de	  o	  aplicar	  à	  selecção	  de	  professores.	  	  65	  

Só	   assim	   se	   compreende	   que	   se	   exija	   como	   critério	   de	   selecção	   “ter	   trabalhado	   em	  escolas	  
TEIP”	  e	  depois	  seja	  seleccionado	  para	  esse	  lugar	  um	  professor	  sem	  experiência	  nesse	  tipo	  de	  escolas,	  
mesmo	  quando	  havia	  professores	  com	  vários	  anos	  de	  experiência	  em	  TEIP	  a	  concurso.	  

Só	  assim	  se	  compreende	  que	  se	  exclua	  um	  candidato	  por	  não	  ter	  supostamente	  atendido	  um	  
suposto	  contacto	  telefónico,	  no	  qual	  iria	  ser	  convocado	  para	  a	  entrevista	  de	  avaliação	  de	  competên-‐70	  
cias.	  Telefonema	  esse	  que	  nunca	  veio	  a	  constar	  no	  registo	  de	  chamadas	  não	  atendidas	  no	  aparelho	  
telefónico	  do	  candidato.	  Mesmo	  considerando	  que	  o	  suposto	  telefonema	  existiu,	  não	  seria	  um	  pro-‐
cedimento	  normal	  a	  escola	  contactar	  o	  candidato	  por	  correio	  electrónico	  ou	  tentar	  mais	  tarde	  o	  con-‐
tacto	  telefónico?	  –	  perguntamos	  nós.	  

Só	  assim	  se	  compreende	  que	  seja	  definido	  como	  critério	  de	  eliminação	  o	  envio	  de	  um	  email	  75	  
para	   o	   director	   do	   agrupamento	   de	   escolas	   onde	   era	   exigido	   que	   o	   candidato	  mencionasse	   o	   seu	  
tempo	  ao	  serviço	  daquele	  mesmo	  agrupamento.	  

Só	  assim	  se	  compreende	  que	  se	  lance	  a	  concurso	  uma	  oferta	  para	  leccionação	  num	  qualquer	  
grupo	  de	  recrutamento	  ocultada	  sob	  a	   forma	  de	  contratação	  de	   técnico	  especializado,	  escapando	  
assim	  às	  obrigações	  processuais	  legalmente	  estabelecidas.	  80	  

E	  só	  assim	  se	  compreende	  que	  num	  estado	  de	  direito	  e	  unitário	  sejam	  definidos	  critérios	  de	  
selecção	   tão	   flagrantemente	  violadores	  do	  direito	  à	   igualdade	  e	  de	  outros	  direitos	   constitucionais,	  	  
como	  os	  que	  se	  seguem:	  o	  concelho	  onde	  habita	  o	  candidato;	  possuir	  licenciatura	  na	  variante	  de	  lín-‐
gua	  inglesa,	  quando	  o	  concurso	  visava	  um	  horário	  do	  1.º	  ciclo;	  exigir	  um	  conhecimento	  aprofundado	  
do	  projecto	  educativo	  do	  agrupamento;	  Dar	  continuidade	  ao	  projecto	   iniciado	  no	  ano	   lectivo	  ante-‐85	  
rior;	  Continuidade	  pedagógica;	  ter	  leccionado	  no	  ano	  anterior	  a	  determinada	  turma	  daquela	  escola;	  
frequência	  de	  acções	  de	  formação	  da	  própria	  escola	  (em	  detrimento	  do	  restante	  currículo	  dos	  candi-‐
datos,	  excluindo	  pelo	  meio	  mestrados	  e	  doutoramentos)	  -‐	  dando	  uma	  preferência	  abusiva	  aos	  candi-‐
datos	  que	  aí	  já	  desempenharam	  funções.	  Em	  termos	  simples,	  muitas	  vezes,	  fica	  apenas	  a	  faltar	  a	  fo-‐
tografia	  do	  candidato	  pretendido,	  esvaziando	  assim	  	  o	  concurso	  de	  todo	  o	  seu	  propósito	  e	  legalidade	  90	  
e	   frustrando	  as	   legítimas	  expectativas	  de	  todos	  os	  candidatos	  bem	  como	  violando	  o	  artigo	  47.º	  da	  
Constituição	  da	  República	  Portuguesa	  (Liberdade	  de	  escolha	  da	  profissão	  e	  acesso	  à	  função	  públi-‐
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ca).	  

No	  entanto,	  nem	  assim	  se	  compreende	  que	  a	  candidatas	  grávidas	  seja	  dito	  que	  não	  valerá	  a	  
pena	  comparecer	  à	  entrevista	  de	  avaliação	  de	  competências,	  pois	  no	  seu	  estado	  muito	  dificilmente	  95	  
serão	  seleccionadas.	  Tal	  atitude	  perante	  a	  grávida,	  atitude	  essa	  que	  consideramos	  de	  estatura	  moral	  
e	  ética	  extremamente	  baixa,	  desincentiva	  a	  natalidade	  prejudicando	  os	  projectos	  de	  vida	  das	  docen-‐
tes	  e	  dos	  seus	  companheiros	  e,	  a	  nível	  mais	  lacto,	  o	  próprio	  desenvolvimento	  e	  sustentabilidade	  da	  
sociedade	  portuguesa.	  Isto,	  note-‐se	  bem,	  tem	  origem	  em	  alguém	  a	  quem	  foi	  confiada	  a	  direcção	  de	  
uma	  escola	  e,	  por	  inerência,	  a	  educação	  de	  centenas	  ou	  milhares	  de	  crianças	  e	  jovens,	  o	  que	  só	  vem	  100	  
agravar	  a	  situação,	  pois	  faz-‐nos	  pensar	  que	  tipo	  de	  valores	  e	  que	  atitudes	  perante	  o	  outro	  promo-‐
vem	  estes	  directores	  nas	  suas	  escolas.	  	  

É	  com	  situações	  como	  as	  que	  tentei	  descrever	  e	  resumir	  que	  nós	  professores	  nos	  confronta-‐
mos	  no	  processo	  contratação	  de	  escola.	  Como	  é	  fácil	  antever,	  a	  situação	  é	  altamente	  desgastante	  do	  
ponto	  de	  vista	  emocional	  e	  psíquico	  para	  o	  professor	  candidato	  e	  para	  a	  sua	  família,	  ainda	  para	  mais	  105	  
levando	   em	   conta	   que	   os	   candidatos	   estão,	   por	   natureza,	   em	   situação	   de	   desemprego.	   Ora,	   para	  
além	  de	  se	  encontrarem	  nessa	  frágil	  e	  deprimente	  condição,	  ainda	  assistem	  aos	  postos	  de	  trabalho	  
aos	  quais	  concorreram	  serem	  ilegitimamente	  atribuídos	  de	  forma	  injusta	  e	  muitas	  vezes	  ilegal.	  E	  de	  
pouco	  ou	  nada	  vale,	  em	  certos	  casos,	  proceder	  judicialmente,	  pois	  entre	  a	  entrada	  do	  processo	  em	  
tribunal	  e	  o	  proferimento	  da	  sentença,	   já	  o	  contrato	  em	  causa	  chegou	  ao	  seu	  termo.	  Além	  de	  que,	  110	  
depois	  de	  entrar	  em	  litígio	  com	  a	  direcção	  de	  uma	  escola,	  o	  candidato	  tem	  a	  consciência	  de	  que	  será	  
impossível	  ser	  seleccionado	  em	  posteriores	  ofertas	  dessa	  mesma	  escola.	  

A	  somar	  a	  tudo	   isto	  vêm	  as	  renovações	  de	  contrato.	  As	  renovações	  de	  contrato	  são	   já	  por	  si	  
revestidas	  de	  grande	  injustiça,	  na	  medida	  em	  que	  os	  professores	  candidatos	  não	  têm	  conhecimento	  
prévio	  dos	  horários	  sujeitos	  a	  renovação.	  No	  caso	  concreto	  a	  injustiça	  é	  exponenciada	  pelo	  facto	  de	  115	  
se	  renovarem	  contratos	  originados	  por	  recrutamentos	  ilegais	  e	  injustos.	  

Não	  é	  de	  admirar	  portanto,	  face	  ao	  que	  acabei	  de	  expor,	  que	  as	  contratações	  de	  escola	  cau-‐
sem	  tanta	  angústia	  e	  revolta	  por	  entre	  os	  peticionários,	  que	  almejam	  ver	  este	  problema	  definitiva	  e	  
cabalmente	  resolvido,	  nomeadamente	  através	  de	  três	  medidas	  muito	  simples:	  

1.	  -‐	  A	  abolição	  da	  contratação	  a	  nível	  de	  escola,	  passando	  todo	  o	  recrutamento	  de	  docentes	  a	  120	  
ser	  feito	  pelo	  concurso	  nacional	  de	  docentes;	  

2.	  -‐	  Extensão	  do	  período	  de	  vigência	  das	  colocações	  por	  bolsa	  de	  recrutamento	  até	  ao	  final	  de	  
cada	  ano	   lectivo,	  conjuntamente	  com	  a	   introdução	  de	  vários	  momentos	  de	  possibilidade	  de	  altera-‐
ção	  das	  preferências	  dos	  candidatos.	  	  

3.	  –	  Extinção	  das	  renovações	  de	  contrato	  a	  termo	  dos	  docentes.	  125	  

	  

Termino	  com	  uma	  frase	  de	  Montesquieu:	  	  

“Uma	  coisa	  não	  é	  justa	  porque	  é	  lei,	  mas	  deve	  ser	  lei	  porque	  é	  justa.”	  
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Muito	  obrigado.	  

	  

16	  de	  Julho	  de	  2013	  

Bruno	  Reis	  

	  135	  


