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ESCLARECIMENTO 
 

Os serviços desta escola têm vindo a ser confrontados com algumas dúvidas 

relativamente aos horários docentes actualmente em concurso por “Oferta de Escola”. 

Com efeito, vários candidatos têm manifestado estranheza e até indignação pelo facto 

de, tendo sido opositores ao concurso nacional de professores e tendo indicado a ESEQ como 

primeira preferência, não obtiveram colocação nesta escola quando, de facto, existem 

necessidades para horários completos, de duração anual, como se encontra divulgado. 

Para cabal esclarecimento dos interessados, cumpre-nos dizer o seguinte: 

1. No passado dia 13/08/2009, o Director da ESEQ declarou junto da Direcção Geral de 

Recursos Humanos da Educação (DGRHE), através de aplicação informática 

disponibilizada para o efeito, um conjunto de 25 (vinte e cinco) horários completos de 

serviço docente, de duração anual em diversos grupos de recrutamento. 

2. No passado dia 26/08/2009, antes da publicação dos resultados do concurso nacional 

de professores, por iniciativa da DGRHE, foi a ESEQ instruída no sentido de dar 

início ao processo de recrutamento por “Oferta de Escola” dos seguintes horários: 

Grupo Horários Completos Declarados 

350 - Espanhol 2 

410 - Filosofia 3 

500 - Matemática 1 

520 - Biologia e Geologia 2 

550 - Informática 3 

 

3. No passado dia 28/08/2009 e em resultado do concurso nacional de professores, dos 

25 (vinte e cinco) horários declarados apenas foram preenchidos 15 (quinze). 

4. Por conseguinte e conforme acima se demonstra, a ESEQ não teve nem tem 

qualquer responsabilidade ou interferência no processo de colocação nacional de 

professores. 

5. Esta Escola limitou-se a declarar, em devido tempo e no respeito pelo que sobre a 

matéria foi determinado, as suas necessidades de pessoal docente, pelo que a não 

colocação de docentes, através do concurso nacional, em todos os horários 

declarados, transcende as suas competências e atribuições. 

 

Póvoa de Varzim, 01 de Setembro de 2009 

O Director 

José Eduardo Lemos 


