
Exma. Sr.§

Presidente da Comissao Permanente de Assuntos Socials

da Assembleia Legislativa Regional da Regi5o AutOnoma dos Acores

Pedro Emanuel Silva Melo Correia, portador do cart5o de cidadOo n. 2 10523263, residente na

Rua Coronel Angelo Manuel Albergaria Pacheco, n. 9 4— 2. 2 esq., 9560-034 Lagoa (S. Miguel),

vem apresentar o seu contributo relativamente as seguintes propostas:

1. Encontra-se em apreciagOo pOblica a proposta de Decreto Legislativo Regional (DLR)

38/2011 - Estatuto da carreira docente dos educadores de infOncia e dos professores

dos ensinos Ithico e secunclOrio da Regiao Aut6noma dos Acores, bem como a

proposta de Decreto Legislativo Regional 39/2011 que pretende regulamentar o

concurso do pessoal docente da educagOo pre-escolar e ensinos básico e secunclário

nesta Região.

2. Na proposta de DLR 39/2011, como no regulamento atualmente em vigor,

manifestada a preocupacOo de promover a qualidade do ensino ministrado garantida

pela mobilidade anual dos docentes aproximando-os do seu agregado familiar.

3. As propostas normas tamb6m manifestam a intengão do Legislador em harmonizar

tanto o estatuto da carreira docente, como o procedimento concursal, com a

legisla gäo em vigor no restante territhrio nacional.

4. De facto, o artigo 28. 9 do DLR 39/2011 — norma transitOria, pre y@ a abertura de

procedimento concursal extraordin6rio em Janeiro de 2014, derrogando o artigo 6.2

do mesmo proposto diploma que prev6 a abertura quadrienal.

S. Assim o regulamento permite que os docentes a nivel nacional se movimentem de e

para a RAA.

6. A proposta de DLR ainda prevd a movimentac5o de docentes integrados nos quadros

de zona pedagOgica (QZP) para os quadros de escola onde estejam a desempenhar

fungeres.

7. Quanto a estes quadros, o DLR 21/2007/A de 30 de Agosto, legislacão em vigor nos

6Itimos anos, dedica-lhes o artigo 3. 9, onde se prev6 a sua extincOo quando se

extinguir a Ultima vaga.

8. Esta intencao governativa O reforgada sempre que existindo concurs°, é publicada a

portaria prevista no n. 2 2 do artigo 43. 9 do Estatuto da Carreira Docente onde é



manifestada a necessidade de dotar as unidades orgAnicas de lugares corn visa 8

integragão dos docentes dos quadros de zona pedag6gica.

9. A Portaria 14/2012 de 26 de Janeiro de 2012, que fixa os quadros de pessoal docente

do sistema educativo regional para o ano escolar de 2012/2013 prev8 a necessidade

de extingâo dos quadros de zona pedagOgica a medida que vagarem ao dotar as

unidades orgSnicas de lugares con, vista 8 integracao progressiva dos docentes dos

quadros de zona pedag6gica.

10. Nos 6Itimos anos esta intengao nä() se materializou totalmente, mantendo nos Oltimos

anos urn carkter residual (2 docentes).

11. Mesmo abrindo vagas para integracOo dos docentes de QZP, estas nâo foram

ocupadas de acordo corn a intern5o manifestada no DLR 21/2007/A de 30 de Agosto,

por serem "pacificamente" ocupadas por docentes de outros quadros de escola e de

outras zonas.

12. Tambthn foi intencäo do governo central extinguir os quadros de zona pedagOgica

atrav6s da sua inclusOo nos quadros de escola ou de agrupamento.

13. Alargando o concurso ao Ambito nacional, conforme consta no projeto de diploma,

nomeadamente no seu artigo 5• 2 n. 2 3, 6 de elementar justica que os docentes de QZP

da RAA concorram ern igualdade de circunstancias.

14. E que os docentes dos extintos QZP nacionais, entretanto colocados ern quadros de

escola, ao concorrer no concurso interno, preferem sabre os QZP regionais.

15. De facto, se os QZP foram criados corn a internao de resolver as caréncias dos quadros

de escola que os compOem, conforme consta do preambulo do diploma que regula a

carreira docente na RAA ern vigor, e se os mesmos QZP se dividem em 3 zonas devido

dispersão geogräfica da RAA, devem ser estes preferencialmente a ocupar as

respetivas vagas nas escolas que integram a sua zona.

16. Porque, se a internäo é estabilizar quadros, de acordo corn a proximidade, deve o

docente de quadro de zona pedagOgica ser colocado preferencialmente relativamente

a outros docentes que livremente manifestaram a sua internao no concurs° interno de

serem colocados em quadros escolas de outras zonas pedag6gicas.

17. Este entendimento 6 reforgado pela natureza do movimento de afetacào, par si

predrio, e que face 8 inexisténcia de vagas no lugar pretendido na afetagão, obriga ao

docente a voltar ao seu ugar de origem, por sinal, o lugar que o docente de quadro de

escola manifestou expressamente a internAo de ocupar.

18. Tais movimentos obrigam o empregador a ocupar a vaga entretanto libertada atraves

de contratos.



19. A situagâo atual de graduac5o de docentes para afetagao demonstra situagOes de

injustica e de falta de equidade, onde docentes de QZP corn maior graduagâo

profissional sâo relegados para o fim das prioridades.

20. Porque se a graduayäo resulta tanto do tempo de serviyo como da classificagäo

acadOmica, devem estes, na afetack, serem ordenados ern igualdade de

circunstancias relativamente aos que ai concorrem, ainda corn o fundamento de,

perante a fungäo ptthlica, possuirem o mesmo tipo de vinculo.

21. Assim garante-se a igualdade de tratamento entre docentes que desempenham as

mesmas funybes e que contribuem para a prestigiada miss5o de educador.

Em conclusao, por todo o exposto, manifestada a minha concordäncia corn a letra e espirito

das atuais propostas de Decreto Legislativo Regional 38/2011 - Estatuto da carreira docente

dos educadores de infãncia e dos professores dos ensinos bAsico e secundSrio da Região

AutOnoma dos Ayores e Decreto Legislativo Regional 39/2011 - Regulamento de concurso do

pessoal docente da educagâo prê escolar e ensinos bOsico e secunclArio, proponho que seja

diligenciada a sua aprovayäo nos seus exatos termos.

Corn as melhores cumprimentos

Lagoa, 8 de fevereiro de 2012

Pedro Emanuel Silva Melo Correia

Tm. 919778792
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