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Senhora Secretária de Estado, 

 

 

A  FENPROF, já por duas vezes, solicitou reunião a V.ª Exa. Para discutir a situação relativa à 

colocação dos professores. Não se realizou até agora, reiterando a FENPROF o pedido formulado, 

esperando que a mesma tenha lugar no mais breve espaço de tempo. 

 

A FENPROF pretende colocar questões que continuam sem resposta, designadamente: 

 

 A ausência de resposta a Recursos Hierárquicos; 

 

 A não resolução do problema de docentes que viram deferido o Recurso Hierárquico, mas 

não lhes foi atribuída colocação por alegada falta de vaga; 

 

 O não preenchimento de horários completos em escolas cujas direções manifestaram a 

necessidade em tempo útil para serem preenchidos por docentes em Mobilidade Interna; 

 

 Incoerência nos critérios de colocação com a atribuição de apenas alguns horários 

incompletos; 

 

 Colocação de docentes que mudaram para outro QZP, em estabelecimento ou 

agrupamento do QZP a que deixaram de pertencer; 

 

 Não contagem de tempo de serviço prestado em AEC; 

 

 Alteração do disposto na Portaria nº 172/2017, sobre Permutas, através de nota 

informativa da DGAE. 

 

Sua Referência: 

Nossa Referência: FP-205/2017 

Data: 01/09/2017 

Exma. Senhora  

Secretária de Estado Adjunta e da Educação 

Ministério da Educação 

Av. 5 de Outubro, 107 

1069-018 Lisboa  

 

 

 

Assunto: Realização de reunião, que não deve continuar a ser adiada, e proposta para atenuar 

penalização dos docentes dos quadros afastados da sua área de residência 
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Estes são, entre outros, aspetos que a FENPROF pretende colocar na reunião que ainda não teve 

lugar. O adiamento da sua realização levará, decerto, a que estes problemas se agravem e outros 

surjam. 

 

Para além disso, porque a opção do Ministério da Educação não foi a de substituir as listas de 

colocação por Mobilidade Interna por outros que integrassem os horários incompletos, a FENPROF 

propõe que os docentes que o pretendam possam manifestar a intenção de, no âmbito da primeira 

reserva de recrutamento (RR1), serem recolocados em função das preferências por si manifestadas. 

 

Aguardamos a sua marcação, com a indicação da hora e local de realização. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Secretariado Nacional 

 

 

 

Mário Nogueira 

Secretário-Geral 


