
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

REQUERIMENTO Número /  ( .ª)

PERGUNTA Número /  ( .ª)

Publique - se

Expeça - se

O Secretário da Mesa

Assinatura da Mesa

Assunto:

Destinatário:

Ex. ma  Sr.ª Presidente da Assembleia da República

Considerando que:

- O ensino artístico tem características únicas no quadro da oferta educativa pública,

acrescentando qualidade e diversidade ao sistema de ensino. Como tal, as escolas e os

conservatórios que se dedicam ao ensino artístico são pilares de uma importante via educativa e

devem, consequentemente, reunir todas as condições necessárias para a prática de um ensino

de qualidade

– o que implica, forçosamente, a existência de adequados recursos humanos, tanto em número

como em qualificações.

- No sentido de garantir as melhores condições possíveis às escolas e de acabar com a situação

injusta dos professores que sucessivamente têm sido contratados anualmente para preencher

necessidades temporárias, o Governo anunciou a abertura de um concurso extraordinário de

vinculação de professores do ensino artístico, tendo já procedido à negociação do mesmo com

os representantes sindicais dos professores. Assim, o número de vagas a concurso é de 130, às

quais correspondem 50 vagas no ensino artístico (António Arroio, em Lisboa, e Soares dos Reis,

no Porto) e 80 vagas nas sete escolas de música e dança.

- O Grupo Parlamentar do CDS-PP está satisfeito com o anúncio da abertura de um concurso de

vinculação extraordinário, no âmbito do qual serão vinculados aos quadros 130 professores, e

apoia esta iniciativa do Governo (mesmo sabendo do esforço orçamental que representa),

considerando que este concurso trará justiça à situação profissional de muitos professores e

dará às escolas uma maior estabilidade na gestão dos seus recursos humanos.

- No entanto, analisando as declarações públicas dos representantes sindicais dos professores,

o Grupo Parlamentar do CDS-PP constata com preocupação que estes não consideram que a

abertura de 130 vagas tenha sido justa e satisfaça as necessidades permanentes do sistema

educativo relativamente ao ensino artístico.



Assim:

Tendo em conta o disposto no artigo 156.º, alínea d) da Constituição, e as normas regimentais

aplicáveis, nomeadamente o artigo 229.º do Regimento da Assembleia da República, cujo n.º 3

fixa em 30 dias o limite do prazo para resposta;

O(a)s Deputado(a)s do CDS-PP, abaixo-assinados, vêm por este meio requerer ao Ministro da

Educação e Ciência, por intermédio de Vossa Excelência, nos termos e fundamentos que

antecedem, respostas às seguintes perguntas:

1 – Como foram determinadas as vagas abertas no âmbito deste concurso extraordinário

de vinculação de professores do ensino artístico?

2 – Pode o Ministro da Educação e Ciência assegurar que essa determinação do número

de vagas corresponde às necessidades permanentes do sistema?

Palácio de São Bento,  terça-feira, 20 de Maio de 2014

Deputado(a)s

ALTINO BESSA(CDS-PP)

ABEL BAPTISTA(CDS-PP)

INÊS TEOTÓNIO PEREIRA(CDS-PP)

____________________________________________________________________________________________________________________________
Nos termos do Despacho nº 2/XII, de 1 de Julho de 2011, da Presidente da Assembleia da República, publicado no DAR, II S-E, nº 2, de 6 de Julho de 2011,
a competência para dar seguimento aos requerimentos e perguntas dos Deputados, ao abrigo do artigo 4.º do RAR, está delegada nos Vice-Presidentes da
Assembleia da República.
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