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NOTA INFORMATIVA 
14/09/2011 

Na sequência das notas informativas divulgadas neste espaço, e que foram dando eco da 

situação da ESEQ relativamente à ausência de colocação de 14 professores, compete-nos 

informar a Comunidade Educativa do seguinte: 

- Em 31/08/2011, a ESEQ lançou, na aplicação informática existente para o efeito, os 14 

horários docentes em falta, a fim de obter a necessária validação com vista à contratação 

de docentes a nível de escola 

A D.G.R.H.E não deu sequência ao processo de validação, anulando o procedimento sem 

qualquer explicação. 

Assim, objetivamente, esta e outras escolas com autonomia viram-se impedidas de iniciar 

os procedimentos de contratação, conforme aconteceu nos dois anos anteriores. e 

conforme está previsto no Contrato de Autonomia. 

- Em 06/09/2011, novamente a D.G.R.H.E, deu orientações para que essas necessidades 

fossem declaradas na Bolsa de Recrutamento, a fim de proceder à colocação de docentes 

de carreira ainda sem horário atribuído. O que de imediato se fez. 

- Em 12/09/2011, divulgadas as colocações da Bolsa de Recrutamento da responsabilidade 

da D.G.R.H.E., as necessidades da ESEQ não ficaram satisfeitas, ou seja, não foi colocado 

nenhum docente para os 14 horários em falta. 

- Até à data, a ESEQ não recebeu qualquer informação, orientação ou autorização superior 

no sentido de poder acionar os procedimentos para Contratação de Escola, ao abrigo do DL 

nº 35/2007. 

 Assim, a ESEQ inicia amanhã o Ano Letivo de 2011/2012 com 14 professores em falta, não 

podendo prever quando se regularizará a situação. 

Cientes dos prejuízos que a falta de professores causa aos alunos e às famílias,  o que muito 

lamentamos, continuaremos a desenvolver todos os esforços no sentido de obviar esta 

situação, o mais rapidamente possível, junto do Ministério da Educação. 
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