O EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA
É A NOSSA PARTICIPAÇÃO 

Fim da divisão da Carreira Docente em duas categorias (professor e professor titular);



Abertura de um processo negocial com vista à determinação de um novo modelo de avaliação;



Avaliação do desempenho desburocratizada, agora com procedimentos mais simplificados;



Os ciclos avaliativos terminam no ano anterior ao da progressão para o escalão seguinte, (em média de 4 em 4 anos);



Períodos de contratação inferiores a 180 dias, que não podendo ser avaliados, relevarão para efeito de
Concurso e futura integração e progressão na carreira;



Assunção por parte do MEC da majoração das quotas de avaliação para o acesso ao 4º e 6º escalão;



A avaliação dos docentes da carreira não releva para efeitos de concurso interno e necessidades transitórias;



As menções de “Bom” e “Muito Bom” conferem aos Docentes Contratados a mesma pontuação de 1 ponto para
efeitos de concurso;



Compromisso assumido pelo MEC na revisão do regime de autonomia e gestão dos estabelecimentos de ensino;



Publicação da portaria prevista no nº 7 do artº 37º do ECD.

 Lutar contra políticas erradas e desvalorizadoras da Escola Pública e da sua Qualidade;
 Combater as medidas antissociais anunciadas, fomentadoras de instabilidade, precariedade, injustiça social e
desemprego, apresentando políticas alternativas, pois elas existem;
 Pugnar pela revisão da legislação sobre concursos, interno e externo, de periodicidade mais curta, com
recuperação automática de vagas tendo em conta as necessidades reais dos agrupamentos de escola e com
critérios universais transparentes, graduação profissional, classificação profissional, tempo de serviço;
 Defender a graduação profissional como o único critério a ter em conta na determinação de um determinado
candidato ao concurso DACL e não se estar à mercê de critérios muitas vezes arbitrários;
 Tornar possível a um docente profissionalizado, opositor ao DACL concorrer a pelo menos dois grupos
disciplinares, desde que tenham habilitação profissional para os mesmos;
 Repor como único critério válido e transparente, a graduação profissional, tornando deste modo o concurso dos
contratados, num processo sério, justo, claro, respeitador e respeitado por todos os intervenientes, exigindo-se a
publicitação pública das listas de ordenação e colocação, em todas as suas etapas;
 Propor uma revisão curricular valorizadora do currículo escolar, lutando contra a redução horária em
várias disciplinas, bem como a possibilidade da fusão disciplinar;
 Efetivar a revisão jurídica do regime de autonomia e gestão dos estabelecimentos de ensino, Decreto-Lei
nº75/2008 de 22 de Abril de 2008;
 Reclamar a justa contagem para progressão na carreira de tempo de serviço efetivamente prestado no período
de congelamento;
 Exigir o cumprimento do direito ao pagamento da caducidade do contrato;
 Reivindicar a aplicação célere do processo de avaliação para os docentes que exercem cargos de gestão dos
estabelecimentos públicos, bem como em centros de formação de associações de escolas, a tempo inteiro.

PARTICIPAR É PALAVRA DE ORDEM – CONTA COM O SIPE – UM SINDICATO SEMPRE ATENTO

