CONTINUA O
DESESPERO DOS
PROFESSORES
LESADOS NOS
DESCONTOS DA SEGURANÇA SOCIAL
IGEFE envia um ofício aos agrupamentos de escolas
com uma interpretação ambígua (e duvidosa) do
DR6/2018
O IGEFE E A SEGURANÇA SOCIAL DESCONHECEM QUE:
Os docentes contratados com horários incompletos não celebram contratos a tempo
parcial e que um horário incompleto NÃO é sinónimo de tempo parcial. Veja-se
parte do acórdão do Tribunal Administrativo de Sintra (processo nº218/18.0BESNT).

-A noção de trabalho a tempo parcial surge regulamentada nos artigos 150º a 157º
da Lei nº 7/2009 (Código do Trabalho).) e mesmo entendendo aplicar-se as

disposições do código do trabalho aos contratos a termo resolutivo dos docentes
contratados para horários incompletos, não se verifica a condição expressa no n. 3 do
artigo 150 nem a alínea b do ponto 1 do artigo 153º do Código do Trabalho, o que
reverte para que seja aplicado o ponto 2 do mesmo artigo.
Os contratos dos docentes contratados são de exclusividade ao abrigo do artigo 111.º
do ECD (Decreto-Lei n.º 15/2007, de 19 de Janeiro), precisam de autorização do
Ministério da Educação para acumular funções.
A CNL, destinada a preparação de aulas, reuniões, formação e trabalho da
componente individual, não é registada no horário de trabalho do docente e pode
ser realizada em qualquer dia ou hora dos 5 dias da semana de trabalho.
Ou seja, o docente, quer tenha horário completo ou incompleto, é convocado para o
serviço em horas não marcadas no seu horário semanal, não podendo faltar
justificando que tem outro emprego, tendo falta injustificada se não tiver outro
motivo válido. O docente contratado tem de estar disponível para a componente não
letiva entre as 8h15 da manhã de segunda até às 20h30 de sexta, quer tenha horário
com componente letiva completo ou incompleto. Ora isto, não se assemelha em
nada ao contrato de trabalho a tempo parcial. Mais, não tendo um horário fixo e
definido, torna-se difícil, ou mesmo impossível conciliar qualquer outro horário.
É de salientar que, os docentes quando celebram um contrato, com exceção do
primeiro, não podem denunciar fora do período experimental, como qualquer outro
trabalhador. Ou seja, se aceitam um horário incompleto, e não sendo o primeiro
contrato celebrado nesse ano letivo, não podem denunciá-lo, mesmo que surja um
completo no mesmo agrupamento, concelho, distrito ou a nível nacional, e nem
mesmo pagando a compensação devida, contrariando a Lei do Trabalho, no artigo
156ª, que determina que o empregador tem o dever de facilitar passagem do
trabalhador a tempo parcial para tempo completo. Por outras palavras, os docentes,
findo o período experimental de 15 dias ou um mês estão impedidos de denunciar o
contrato e iniciar outro com o Ministério da Educação, mesmo que signifique
aumentar a carga letiva. Simplesmente está-lhes vedado, através de legislação
específica, o acesso a um melhor trabalho, quer em termos de carga horária, quer em
termos de vencimento, devido à especificidade da profissão.

Acrescenta-se que todos os docentes são obrigados a concorrer, em sede de
Concurso Nacional, a horários completos, não lhes sendo permitido concorrer apenas
a incompletos, o que é contrário à Lei Geral do Trabalho nos artigos 150º a 157º da
Lei nº 7/2009, que regulamenta o trabalho a tempo parcial. Isto significa que nenhum
docente pode optar por concorrer apenas a um horário incompleto para conciliar
com outra atividade profissional, pois o Ministério obriga-o a ser candidato a um
horário completo, impreterivelmente.
Um horário de um docente pode ser completo ou incompleto mas apenas em
relação à componente letiva, uma vez que na componente não letiva o docente
assume-se disponível para serviço a tempo completo.

Em termos mais simples e práticos,
Se o docente fosse contratado a tempo parcial, teria de acontecer o seguinte:
-O contrato cumpriria o formato legal de contrato a tempo parcial.
-O horário de trabalho, acordado entre o professor e a direção, seria anexado ao
contrato, sendo a componente não letiva de trabalho individual registada no mesmo,
com horário definido, o que até então não acontece.
-O docente não seria obrigado a cumprir uma única hora de trabalho não constante
no seu horário de trabalho, mesmo da componente não letiva.
(Isto é impossível de concretizar, porque os docentes são convocados para serviço e reuniões da
CNL e como cada turma pode ter 9 professores é impossível definir no horário do docente, logo no
início do ano, a hora das eventuais reuniões, porque os horários dos docentes são incompatíveis
entre si. Além do mais, o cumprimento do Plano Anual de Atividades fica comprometido).

-Os docentes deixariam de ser obrigados a concorrer, em primeira preferência, a
horários completos.
-Os intervalos de horários a concurso teriam de ser redefinidos, sendo menos
abrangentes (8-14;15-21) para possibilitar acumulação com outra atividade
profissional.
- O horário de trabalho teria de ser acordado entre o professor e a direção para
possibilitar acumulação com outra atividade profissional, dado que o artigo 150º do
Código do Trabalho prevê que

“ n. 3 – O trabalho a tempo parcial pode ser prestado apenas em
alguns dias por semana, por mês ou por ano, devendo o número de
dias de trabalho ser estabelecido por acordo”,

-Os contratos teriam de deixar de ser de exclusividade.
-Cumprindo o artigo 156º do Código do Trabalho, que determina que o empregador
tem o dever de facilitar passagem do trabalhador a tempo parcial para tempo
completo, o docente poderia trocar de colocação as vezes que quisesse, desde que
permitisse aumentar a carga letiva, pagando a indemnização devida, como qualquer
outro trabalhador.
(Isto colocaria em causa a estabilidade do corpo docente nas escolas, o que seria
contraproducente, pois afetaria a qualidade de ensino oferecida por cada agrupamento de escolas.)

O Ministro do Trabalho e Segurança Social pronunciou-se e afirmou que a decisão
quanto aos dias a declarar à Seg.Social cabe ao agrupamento de escolas, o que só vai
aumentar a arbitrariedade, a anarquia e o caos nas escolas. Depois de os docentes
terem denunciado procedimentos díspares, eis que surge este ofício, a legalizar a
disparidade. Continua o desespero dos lesados. Resta-lhes continuar a reclamar.

