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Finan
nciamento
o de novaas contrataações para as carre
eiras docentes do ensino
su
uperior e para
p
a carrreira de in
nvestigaçãão científica
1) No entender da FENPR
ROF, é indiispensável que sejam
m, urgente e significaativamente,,
refo
orçados os orçamento
os de funcio
onamento das Instituiçõ
ões do Ensiino Superio
or (IES) paraa
quee, no âmbitto da respetiva autono
omia, sejam
m garantidass condiçõess que lhes permitam
p
a
con
ntratação para
p
as carrreiras de novos doccentes e in
nvestigadores, o que se tornou
u
imp
prescindível após vário
os anos de saídas
s
para a aposentação que não foram compensadass
porr novas ad
dmissões, devido
d
aos avultados cortes orççamentais q
que as IESS sofreram,,
situ
uação que, no caso do
os docentes, conduziu
u à atribuiçção de servviço lectivo com horass
sem
manais que ultrapassam
m os limitess máximo le
egais, e ao acentuar do envelhecimento doss
corrpos docenttes.
2) No que se refere ao com
mbate à preecariedade que
q reina entre
e
os doutorados a realizarem
m
inveestigação científica,
c
a FENPROFF entende que a solu
ução para este problema só see
enccontra na crriação de efetivas opo
ortunidades para o ingrresso dos b
bolseiros do
outorados e
doss investigad
dores contratados a termo na carreira dee investigação científica ou nass
carreiras docentes do enssino superio
or.
3) Um
ma vez que o DL n.º 57//2016, com
m as alteraçõ
ões introdu
uzidas pela Lei n.º 57/2
2017, prevêê

a possibilidadee de abertu
ura de concursos para a carreira de
d investigaação científfica ou paraa
as carreiras
c
do
ocentes do ensino sup
perior, semp
pre que hajja doutorad
dos titulares de bolsass
quee desempen
nhem funçõ
ões há maiss de três ano
os, seguidos ou interpolados, con
ndição a serr
verrificada em 31/08/2017
7, ou até 31
1/12/2017 ou
o em 31/8//2018, a FENPROF entende que o
apo
oio financeeiro específfico para estas
e
contrratações, teendo em cconta o esstabelecido
o
naq
quele diplom
ma, deve garantir
g
o pagamento dos salárioss dos venceedores dos concursos,,
na sua totalidaade, usando
o o Estado para
p
tal dass fontes de financiamento adequaadas que see
o seu alcancce, designaadamente te
endo em consideração
o o cumpriimento doss
enccontrem ao
con
ntratos de leegislatura assinados
a
co
om as institu
uições.
4) A FENPROF
F
defende quee deve serr garantido que o finaanciamento
o destas co
ontrataçõess

con
ntinuará a ser assegu
urado pelo Estado, paara além dos prazos previstos no
n referido
o
deccreto‐lei, co
om as alterações intrroduzidas pela
p
Lei n.ºº 57/2017, por incorpo
oração noss
orççamentos dee funcionam
mento das instituiçõess dos valorees necessários ao pagaamento doss
saláários corresspondentes a estas con
ntratações.
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