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PETIÇÃO Nº 225/XIII/2 

Parecer da FENEI 

Exmº Senhor 

Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura 

A posição desta federação sindical sobre o conteúdo da petição em análise foi 
já apresentada ao Ministério da Educação, encontrando-se ainda a decorrer a 
negociação colectiva. 

Transcrevemos, na parte com relevo para o caso, a posição da FENEI 
constante de documento entregue ao ministério da educação: 

Artigo 6º 

· A FENEI/SINDEP continua a discordar da periodicidade quadrienal do 
concurso interno tal como está revisto na alínea b) do nº1 do artigo 6º. 

Este concurso deveria ser anual. 

Artigo 10º 

· Discorda da existência de prioridadesdiferentes para docentes dos QA e dos 
QZP. 

· Discorda do requisito para acesso à 2ª prioridade de 365 dias nos últimos 4 
anos escolares: devem manter-se os vigentes 365 dias nos últimos seis anos 
escolares. 

São argumentos para este requisito ser mantido, entre outros, as anomalias 
verificadas pela aplicação da PACC entretanto revogada pela Lei nº16/2016, de 
17 de junho e onde são reconhecidos nos seus artigos 4º e 5º 
constrangimentos e prejuízos causados pela sua implementação no processo 
concursal. Também são de referir as arbitrariedades verificadas nas 
contratações de escola e Bolsa de Contratação de Escola alterado pelo 
Decreto-Lei nº 9/2016, de 7 de março onde no seu preâmbulo é salientado que 
o objetivo das alterações operadas pretendiam “combater a morosidade do 
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concurso de bolsa de contratação de escola, tornando o sistema de colocações 
mais eficaz, eficiente e justo”. 

Não deve assim a administração pretender alterar estes requisitos quando 
reconheceu esses constrangimentos e efetuou as devidas alterações para os 
corrigir. 

· Revogação da alínea c) do nº 3 sem a correspondente revogação do nº4 ou 
da correção da sua redação atendendo à Declaração de Retificação nº 36/2014 
para que o seu conteúdo se aplique efetivamente à alínea a) do mesmo nº3. 

A FENEI/SINDEP reafirma a sua posição sustentada no Parecer Jurídico que 
anexou à sua última apreciação remetida ao ME em 27 de dezembro. 

Mereceria a nossa aprovação a manutenção da atual redação do nº 3 deste 
artigo. 

Concluímos assim que a posição da FENEI e a dos peticionários. É 
genericamente coincidente. 

 
Lisboa, 16 de janeiro de 2017. 

 
 
                                                       

O Presidente da FENEI, 
 
 
 
 
 
 

(João Rios) 
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