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PETICÃO

FOR UM JUSTO CONCURSO DE PROFESSORES

EXMO. SENHOR

PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REGIONAL DOS ACORES

Excelencia,

Encontrando-se em apreciacao na Assemotem Legisiativa negionai uoz nsAJII.,a ct imptruta ----

Legislativo Regional n.° 39/2011 — «Regulamento de concurso do pessoal docente da educacao prd-escolar e

ensinos basic() e secundario», propomos a supressäo do art. 2.° norma transitdria — daquela proposta de

regulamento, considerando que é injusto e que atenta contra os principios de justica e de equidade que devem

nortear o concurso, e que viola claramente o principio geral d.a relacao pUblica de emprego.

Encontrando-se tambern em apreciacao a proposta de Decreto Legislativo Regional n.° 38/2011 -

«Estatuto da Carreira docente dos educadores de infancia e dos professores dos ensinos basic() e secundario da

Regiao Autenoma dos Acores», propomos a manutencäo naquela proposta dos ninneros 1, 2 e 3 do art. 3.°

do estatuto atualmente em vigor, e consequentemente a inclusão no art. 9.° da proposta de Decreto

Legislativo Regional n.° 39/2011 — «Regulamento de concurso do pessoal docente da educacao pre-escolar e

ensinos basic° e secunclario» dos criterios de prioridade para os docentes de QZP opositores ao concurso

intern°.

Vejamos:

Estabelece o art 2.° da proposta de Decreto Legislativo Regional n.° 39/2011 que oos docentes que,

data de entrada em vigor do presente diploma, se mantenham integrados nos quadros de zona

pedagegica de Ponta Delgada e Angra do Heroismo, transitam para o quadro de escola onde se

encontram ern exercicio de funcOes».
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•

0 contend° do art. 2.° daquela proposta, porque destituido de sentido e de fundamento, sendo lesivo dos

direitos e legitimas expetativas de outros docentes profissionalmente mais graduados, devera ser suprimido,

tendo nomeadamente em consideracab o seguinte:

• Ao beneficiarem-se, atraves desta norma transitOria, os docentes que se encontram em QZP de Ponta

Delgada e Angra do Heroism°, ir-se-á prejudicar todos os docentes ja pertencentes a quarlros de escola

que, atraves do concurso de pessoal docente, pretendein, desde ha varios anos consecutivos,

«aproximar-se» das suas residencias.

• E da major injustica que aqueles docentes, possuindo graduacao profissional substancialmente inferior

relativamente aos restantes docentes opositores ao concurso intern° (pot- exemplo, no caso do grupo

520, Biologia/Geologia, ha uma diferenca superior a 15 valores, correspondente a 15 anos de servico,

entre o docente do QZP e a docente que ocupou, no ano transato, o primeiro lugar na lista de graduacao

profissional), venham agora, atraves daquela norma transiteria, ocupar lugares de quadros de escola

que seriam naturalmente destinados a docentes corn major graduacão profissional e, portant°, corn mais

anos de servico.

• Devera ter-se em consideracao que a grande maioria dos docentes que já pertencem aos quadros das

escola da regiao, opositores ao concurso intent°, para obter este vinculo, sujeitou-se, com grande

sacrificio pessoal e familiar, a c,oncorrer e cumprir tres anos de servico fora da sua dila de residencia,

tornando depois a ter de concorrer novamente por mais tees anos pan se efetivar na ilha da sua

residencia, embora a 50 ou 60 km de disancia das sua residencia; depois daqueles 6 anos, temos, assim,

docentes que, apesar de anos de sacrificio pessoal, prestando servico noutras ilhas ou em escolas que

distam 50 ou 60 km das suas residencias, continuam a tentar aproximar-se da sua residencia, ao longo

de 4 e 5 anos, através do concurso intern°, concorrendo por afetacao por prioridade por nao serem

abertas vagas para quadros de escola. Nab é, assim, admissive] que os docentes de QZP, sem merit°

profissional e sem sacrificios compardveis aqueles a que se sujeitaram os seus colegas, venham agora a

set- oadministrativamente» colocados em quadros de escola, corn uma «colocano automatica» e sem se

sujeitarem a qualquer concurso.

• N56 tendo sido abertas, nestes Ultimos anos, vagas para quadros de escola, impossibilitando muitos

docentes de mudarem de quadro de escola, aproximando-se, desse modo, das suas residencias, rig° é

compreensivel nem aceitavel que os doeentes do QZP possam, ao abrigo da iniqua norma transitOria,

ser colocados nos quadros de escola onde estao no presente ano letivo a desempenhar funcOes, sem que

existam efetivas vagas para aqueles quadros de escola; sublinhe-se, a este prop6sito, que nenhum destes

docentes, no concurso de afetacalo por prioridade do presente ano de 2011/2012, ficou colocado,

estando aqueles docente presentemente a efetuar substituicOes temporarias de docentes, nao existindo,

portant° e me rigor, vagas de quadro de escola onde possam agora ser colocados.

• Tenha-se ainda em consideracâo a situaccio de docentes que se encontram no sistema educativo regional

ha mais de 15 anos, que integram quadros de escola fora da sua ilha de residencia e que, nos Ultimos

anos, atraves da afetaclo por prioridade, tern conseguido colocacão na ilha de residencia; estes
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docentes, no presente ano letivo, por inexistencia de vagas de afeta*, foram obrigados a regressar aos

seus quadros de escola, separando gravemente familias, pais de filhos, innaos de irmAos e casais.

pode, por isso, valet esta norma transitaria, fazendo corn que quern nunca se sacrificou ultrapasse os

docentes que tudo tern dado ao sistema educativo regional.

ExcelEncia,

• Estabelece o art I.° da proposta de Decreto Legislativo Regional n.° 39/2011 — «Regulamento de

concurso do pessoal docente da educacAo pre-escolar e ensinos basic° e secundario», no n.° 1, que «o

presente regulamento rege o processo concursal como forma de recrutamento e selecão normal e

obrigateria do pessoal docenteo e, no n.° 2, que «o processo concursal tern obrigatoriamente uma

fase centralizada que garanta igualdade ao acesso ao mesmo e a transparéncia no processo de

selectio»; assim, em face da prOpria proposta de regulamento de concurs°, nä° faz sentido, per ser

contraditerio, a inclusäo da suprarreferida norma transitOria, antes, polo contrario, devem os docentes

de QZP de Ponta Delgada e Angra do Heroismo continuar a set opositores ao concurso, tal como

estabelece o art. 1.°, n.°s 1 e 2, assegurando-se, por essa via, o cumprimento dos principios da justica e

da equidade in realiza* do concurso e o respeito polo principio geral da rola* pUblica de emprego.

• Prevendo a proposta de regulamento aqui em apreco a necessidade de continuar a contratacab de

docentes a termo resolutivo anual, como forma de garantir a substituicão dos docentes dos quadros quo

se encontram transitoriamente a exercer cargos ou funclies ou ausentes por motivo de doenca, cria-se

legitimidade para quo se aceite, ainda quo pot urn interval° de tempo limitado, a continuidade da

existencia na Regido Autenoma dos Acores dos atuais QZP de Ponta Delgada e de Angra do Heroismo.

• Estabelece o n.° 1 do artigo 13.° da proposta de oRegulamento de concurso do pessoal docente da

educa* pre-escolar e ensinos basic° e secundarth», que «o procedimento concursal interno de

provimento realiza-se corn recuperactio automitica de vagas, de modo que cada concorrente nAo

seja ultrapassado em qualquer das suas preferèncias por outro candidato com menor graduacão,

na mesma prioridadeo; ora, no caso dos docentes dos QZP de Ponta Delgada e Angra do Heroismo,

aplicando-se a injusta nonna transit6ria, sea° «ultrapassados» os seus colegas de quack° de escola, a

maioria dos quais corn maior graduacAo profissional, situa* quo configura uma viola* do n.° 1 do

art. 13.° daquela proposta de regulamento.

• Nao obstante o art. 9.° da proposta de «Regulamento de concurso do pessoal docente da educaclo pre-

escolar e ensinos basic° e sectindario», ordenacdo de prioridades, nAo prever nos critkrios de

prioridade a situacAo dos professores de QZP, o n.° 3 do art.5. ° daquela proposta estabelece que

00 procedimento concursal interno de provimento é aberto a docentes dos quadros de escola dos

quadros docentes do sistema pfiblico de ensino de todo o territerio nacional, qualquer que seja a

designacão dos respetivos quadros (.....)o, ficando, assim, implicito que os professores em QZP do

Continente e da Madeira poderAo concorrer na prioridade dos docentes de quadro de escola da

Regiao AutSoma dos Acores.
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Por tudo isto, se conclui, de modo cristalino, que o contend° da nonna transiteria, expresso no art. 2? da

proposta de Decreto Legislativo Regional nY 39/2011, viola os principios de justica e de equidade que devem

caraterizar o estado enquanto pessoa de bem, lesando gravemente os d reitos e as expetativas de todos os

docentes, que empenhadamente tern contribuido para a consolidacao do sistema educativo regional.

Assim

Excelencia,

Face ao que ficou exposto, os signatérios desta petictlo prof:16m que:

1. Sea su rhnido o art 2.°	 de oregularnento de concurso de nessoal

docente da educacao pre-escolar e ensinos basico e secunderio. 

2. A propos de Decreto Le islativo Regional n.° 38/2011 - oEstatuto da Carreira docente dos educadores

de inffincia e dos _professores dos ensinos basic° e secundario da Regiao AutOnoma dos Mores»

mantenha os nemeros 1, 2 e 3 do art. 3.° do Estatuto da Carreira docente dos educadores de

inffincia e dos professores dos ensinos basic° e secunderio da Reziao Autenoma dos Mores aue se

encontra em vitencia, no quo refere aos <<Quadros de zona pedazeuicao, continuando a

estabelecer-se, assim, no estatuto da carreira docente aue os OZP se se extinaam auando se

ertinzuir a sua Ultima van; e conseauentemente inclusão nos criterios de prioridade dos docentes

de OZP opositores ao concurso interno. 

3. Intemre o art. 9.0 da pr000sta de «Renulamento de concurso do_pessoal docente da educacäo pre-escolar

e ensinos basic° e secundario», ordenacào oe prioridades criterios de prioridade pan Os professores de

OZP.
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