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Todos/as contam para exigir do ME diálogo, 
negociação e soluções para os problemas.

O regime de concursos gera grandes injustiças ao 
perverter o princípio da graduação profissional e o ME, 

com as inovações introduzidas pelo Aviso de Abertura, 
ainda o tornou mais injusto;

No âmbito da mobilidade interna, o ME deverá 
considerar todos os horários disponíveis, sob pena de 

provocar ultrapassagens nas colocações;

Todos os professores deverão poder candidatar-
se a todas as vagas postas a concurso, nelas sendo 

colocados de acordo com a sua graduação profissional;

É inaceitável que, havendo cerca de 25 000 docentes 
contratados com 3 ou mais anos de serviço, dos quais 

quase 12 000 exercendo atividade docente há mais 
de 10 anos, sejam abertas, apenas, 2455 vagas para 

vinculação. 
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