COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Síntese de Audiência

Dia: 13 de Outubro de 2011

Hora: 14h00

ENTIDADE: FENPROF – Federação Nacional de Professores, representada pelos
Senhores Mário Nogueira, Jorge Simão Caeiro, Adriana Guerreiro, João
Louceiro, José Manuel Costa, Vítor Miranda, Vítor Manuel Godinho,
Anabela Delgado.
ASSUNTO: Apresentação de queixa por indícios de manipulação de dados em
concurso público. visando a selecção de docentes para contratação

Recebidos pelos Senhores Deputados Paulo Batista Santos (PSD), Vice-presidente
da Comissão, Michael Seufert (CDS-PP), Miguel Tiago (PCP) e Ana Drago (BE)
Síntese dos Temas Abordados:
A audiência durou cerca de 30 minutos, durante os quais os audientes expuseram as
suas principais preocupações sobre o concurso para selecção de professores
contratados. Focaram, em especial, o facto de as vagas anuais terem sido publicitadas
como temporárias, o que conduziu a que professores com mais habilitações, tenham
sido preteridos face a outros, menos habilitados.
Os audientes foram portadores de documentação contendo exemplos da situação
exposta, nomeadamente de escolas que não conseguiram publicitar as vagas como
anuais, por falha da plataforma informática o que, no entender da FENPROF indicia
irregularidades no procedimento concursal. A referida documentação pode ser
consultada no registo da audiência, na página da Comissão do sítio da internet da
Assembleia da República.1
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Disponível em:
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=91307
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Os Senhores Deputados Miguel Tiago e Michael Seufert agradeceram aos audientes o
contributo para o melhor conhecimento das situações ocorridas com os concursos dos
professores.
O Senhor Vice-presidente, Deputado Paulo Batista Santos, encerrou a audiência,
explicando que seria elaborado um relatório de audiência que, em conjunto com a
documentação entregue pelos audientes, seria distribuído aos restantes membros da
Comissão, que não haviam podido estar presentes, por sobreposição de trabalhos
parlamentares.
Palácio de São Bento, em 13 Outubro de 2011

O Vice - presidente da Comissão

(Paulo Batista Santos)
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