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Reposicionamento por aplicação das normas transitórias
A FENPROF defende que a única solução justa para o enquadramento e progressão na carreira é a que contempla a
contagem integral do tempo de serviço.
Por essa razão, juntamente com sindicatos representativos dos restantes trabalhadores da Administração Pública, tem lutado pela
contagem dos 28 meses de serviço “congelado” pelo Governo entre 29 de Agosto de 2005 e 31 de Dezembro de 2007. De igual
forma, tem agido junto do ME e da Assembleia da República no sentido de garantir a remuneração dos docentes contratados pelo
índice 167 e de assegurar o enquadramento na carreira, de todos os professores e educadores, de acordo com o tempo de
serviço que já cumpriram na profissão. Tendo o Governo rejeitado essa solução – a única que é justa – espera agora a FENPROF
que, na Assembleia da República, no âmbito dos processos de “apreciação parlamentar” já anunciados, seja possível garantir essa
contagem integral ainda que, para o efeito, haja necessidade de estabelecer um processo faseado no tempo.
Contudo, até que tal aconteça, vigoram as normas de reposicionamento e progressão estabelecidas no Decreto-Lei nº 75/2010, de
23 de Junho (que contém o ECD), nomeadamente a prevista nas disposições transitórias que constam dos seus artigos 7º, 8º, 9º e
10º.
Em algumas escolas têm surgido dúvidas de interpretação destas normas de transição, o que decorre da complexidade do regime
transitório estabelecido. Com o intuito de contribuir para a clarificação das diversas situações, a FENPROF divulga o quadro que
anexa. Deste quadro, deu conhecimento ao Ministério da Educação, solicitando que, no sentido de também contribuir para o
esclarecimento e a uniformização de procedimentos, divulgue junto das escolas a interpretação adequada para aplicação daquelas
disposições transitórias.
Lisboa, 29 de Julho de 2010
O Secretariado Nacional
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