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URGENTE - Profissionalização pela U. Aberta
Após a Secretaria de Estado da Educação impedir na prática a concretização da profissionalização pela UA dos
professores com tempo de serviço entre 5 e 6 anos de serviço, por não publicar o despacho alterando a data limite
para a contagem do tempo de serviço de 31 de Agosto de 2009 para 31 de Agosto de 2010, os interessados nesta
profissionalização reuniram nas instalações do SPGL, na passada 2ª feira, dia 7, e aprovaram a orientação que consta
no documento em anexo.
Após a realização da reunião e para viabilizar a possibilidade de estes professores avançarem com a sua profissionalização
entrámos em contacto com os responsáveis da Universidade Aberta, que estando disponíveis para a efectuar põem duas
condições aliás previsíveis e que já havíamos discutido na reunião de dia 7 de Setembro:
1º - Que a inscrição destes professores seja efectuada de modo a dar tempo a que iniciem um módulo preparatório sobre
informática - essencial, pois o curso será dado no sistema de e-learning, que tem o seu início no próximo dia 23 de Setembro (2ª
feira).
2º - Que os professores em causa no acto de inscrição assinem uma declaração em como têm conhecimento e aceitam, que o
referido curso tem a sua validação condicionada à resolução do problema da data limite para perfazer os 6 anos de tempo de
serviço, para o que estão a ser feitas diligências junto da Secretaria de Estado da Educação, mas também da Comissão da
Educação da Assembleia da República e dos diversos grupos parlamentares.
Assim e para viabilizar a profissionalização destes professores, estes teriam de fazer uma Pré-Inscrição, para o que se junta a
necessária ficha, até às 17h00 da próxima 2ª feira (dia 14 de Setembro de 2009). Conhecido o número de pré-inscritos ele vai
ser decisivo para a tomada de decisão final da Universidade Aberta concretizando ou não a inscrição respectiva durante a semana
de 14 a 17.
Como se vê, os prazos para conseguirmos avançar com a concretização da profissionalização pela UA são extremamente
apertados, pelo que além da informação que estamos a colocar nos sites denviaremos um SMS e e-mail para todos os
interessados de que temos contacto solicitando que avisem e dêem conhecimento a todos os colegas interessados.
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