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Exmº Senhor Presidente da Comissão da Educação, Ciência,                    

                                       Juventude e Desporto da Assembleia da República 

 

 

Assunto: Petição nº 199/XIV/2.a - Pedido de informação 

                 Parecer da FENEI – Federação Nacional do Ensino e Investigação 

 

 

Na sequência da solicitação de V.ª Ex.ª, e em cumprimento da lei, a FENEI pronuncia-se 

favoravelmente ao conteúdo da petição em referência. 

Reiteramos a nossa posição de que no concurso de mobilidade interna devem ser 

considerados os horários completos e incompletos. Esta posição encontra-se 

cabalmente fundamentada em exposição já enviada aos grupos parlamentares por um 

dos sindicatos membros desta federação, o SINDEP – Sindicato Nacional e Democrático 

dos Professores, e que segue infra. 

 

Exmº Sr Presidente do Grupo Parlamentar 

 

Assunto: Concurso de mobilidade interna do pessoal docente 2021-2022 / horários completos e 

incompletos 

 

Contrariando a prática de anos anteriores, o ministério da educação no concurso de mobilidade 

interna para o ano lectivo de 2017/2018, apenas disponibilizou horários completos (22h letivas), 

desrespeitando dessa forma o disposto nos artigos 26º e 27º do DL nº 132/2012, de 27 de Junho, 

na sua redacção actual. 
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Esta situação fez com que docentes menos graduados tivessem sido colocados em horários de 

20h, 18h, 16h e 14h, em escolas para as quais docentes mais graduados haviam manifestado 

preferência no concurso. 

Reconhecendo este problema, o ministério da educação aprovou a abertura de um concurso 

interno antecipado, pelo DL nº 15/2018, de 7 de março. Uma vez que o regime deste concurso 

não solucionava de forma clara esta questão, a Assembleia da República, através da Lei nº 

17/2018, de 19 de abril, acrescentou ao artigo 5º daquele decreto-lei, o nº 6 que refere 

expressamente: “No âmbito do concurso de mobilidade interna, são considerados todos os 

horários completos e incompletos, recolhidos pela DGAE, mediante proposta do órgão de 

direcção do agrupamento de escolas ou escola não agrupada”. 

Desde então, e até à presente data, o ministério da educação tem seguido esta norma aprovada 

pela Assembleia da República, evitando as ultrapassagens e consequentes prejuízos para os 

docentes mais graduados. 

Entretanto o ministério da educação tornou pública a sua intenção de voltar à prática que gerou 

a polémica resultante das referidas ultrapassagens no concurso de 2017/2018, alegando razões 

de optimização na gestão dos recursos humanos, nomeadamente a redução da despesa, e que a 

norma do nº 6 do artº 5º, do DL nº 15/2018, acrescentado pela Assembleia da República, através 

da Lei nº 17/2018, de 19 de Abril, só seria válida para o ano lectivo de 2018/2019. 

Com o devido respeito, o argumento da redução da despesa não colhe. De facto todos esses 

horários, completos e incompletos, são atribuídos a docentes do quadro que auferem o seu 

vencimento independentemente de estarem colocados ou não. Em bom rigor, não apresentar a 

concurso os horários incompletos determinará que, no início do ano letivo, os docentes menos 

graduados não estarão colocados mas estarão a auferir o seu vencimento. Com o decorrer do 

tempo acabarão colocados, o que poderia ter acontecido inicialmente se todos os horários, 

completos e incompletos, tivessem sido postos a concurso. Salvo melhor opinião a despesa será 

marginalmente idêntica uma vez que as parcelas serão as mesmas, embora ordenadas de forma 

diferente. E, sublinhe-se, que o vencimento dos docentes do quadro é pago na íntegra 

independentemente do horário ser de 14, …, 20 ou 22 horas. Em todo o caso os horários 

incompletos dos docentes do quadro são completados pela escola. 

Ora, para que se possam evitar mais prejuízos, e que docentes mais graduados fiquem colocados 

mais afastados das suas residências do que colegas menos graduados, e para que se continue a 

respeitar o princípio subjacente à norma aprovada por maioria na Assembleia da República, 

solicitamos a Vª Ex.ª se digne tomar as diligências necessárias para que tal princípio assuma, 

sem margem para dúvidas, carácter permanente na lei, por forma a que em todos os concursos 

de mobilidade interna do pessoal docente sejam disponibilizados todos os horários completos e 

incompletos. 

 

Respeitosos cumprimentos 

O Secretário-Geral do Sindep 

João Rios 
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Lisboa, 24 de março de 2021 

Com os nossos respeitosos cumprimentos, 

O Presidente da FENEI, 

 

 

 

(João Rios) 

 


