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ENCONTRO SOBRE A APLICAÇÃO
DOS ESTATUTOS DE CARREIRA ACELERA A PREPARAÇÃO
Conforme havíamos programado estão já constituídos os painéis de intervenientes nas
várias sessões do Encontro, que se realizará em 8 e 9 de Abril no Auditório Principal da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa.
O Programa e Ficha de inscrição vão seguir pelo correio para todos os associados.
O questionário do Inquérito sobre a Aplicação dos Estatutos de Carreira seguiu já por
correio electrónico para numerosas escolas e para aquelas onde ainda não temos
voluntários para o reenvio para as INTRANETS seguirá em papel nos próximos dias.
De igual forma, estamos a receber muitas respostas em relação a um pedido de
informação que enviámos aos órgãos de gestão.

DISCRIMINAÇÃO NOS CONCURSOS PARA O BÁSICO E SECUNDÁRIO
Conforme denunciámos em comunicado difundido para todos os docentes do ensino
superior e está circunstanciadamente descrito em www.snesup.pt o aviso de abertura
dos concursos para 2005/2006 saiu com a especificação, sem qualquer apoio legal, de
que só serão considerados estabelecimentos públicos de ensino, para efeitos de
contagem de tempo de serviço, os dependentes do Ministério da Educação.
O SNESup já escreveu à Ministra da Educação e está a preparar uma providência
cautelar. Entretanto está a ser convocada para dia 5 de Março (Sábado) na Sede de
Coimbra, Rua Casal dos Vagares (junto à MAKRO) uma reunião de interessados, a fim
de que estes se possam organizar e definir formas de actuação.

FORMAÇÃO AVANÇADA NO ENSINO SUPERIOR
Está publicado no nosso site o Regulamento relativo ao apoio financeiro à Formação
Avançada no Ensino Superior mediante a concessão de bolsas de mestrado e de
doutoramento, agora enquadrada no Programa Operacional Ciência e Inovação 2010.
Chamamos em particular a atenção para o artigo 4º segundo o qual

1 - São destinatários da sub-acção de “Formação Avançada de Docentes do Ensino
Superior”, os docentes, contratualmente vinculados às instituições de ensino superior e
que não sejam detentores do grau académico a que se refere o pedido de
financiamento.
2 - Poderão ainda ser destinatários da acção de “Formação Avançada de Docentes do
Ensino Superior”, os professores do quadro de nomeação definitiva dos ensinos básico
e secundário a exercerem funções docentes no ensino superior, desde que, para além
dos requisitos exigidos no número anterior, haja por parte da instituição de ensino
superior e do interessado a intenção de integrar o quadro da instituição de ensino
superior.
bem como para o artigo 7º, nº 4, alínea c) segundo o qual as instituições candidatas
deverão, para o caso dos docentes a que se refere o nº 2 do artigo 4º entregar
declaração relativa à manutenção do vínculo contratual, findo o processo de formação.
Ou seja, os docentes do ensino superior poderão ser, como até aqui, formados para o
desemprego altamente qualificado, os professores do quadro dos ensinos básico e
secundário ficarão a gozar de garantia de acesso aos quadros do ensino superior em
condições que nitidamente contrariam a legislação dos concursos.

UM DIRECTOR QUE SE ETERNIZA
A Escola Náutica Infante D. Henrique, apesar de desde Janeiro de 2002 estar
abrangida pelo regime de autonomia do ensino superior politécnico, está ainda sob a
gestão de um Director nomeado que, apesar de colocado desde essa data em situação
de mera interinidade vai conhecer o seu quarto Governo.
O Secretário de Estado dos Assuntos do Mar cessante emitiu um despacho
aconselhando a Escola a não cumprir a lei e a não realizar a eleição dos seus órgãos.
O SNESup já protestou, em comunicado publicado no nosso site www.snesup.pt.

ESTG DE LEIRIA: DEPOIS DO CONCURSO DA QUÍMICA, O DA FÍSICA
No Ano Internacional da Física continua em aberto o concurso a que se refere o edital
publicado em 30 de Dezembro de 2004 com o nº 2026/2004 (2ª série) para uma vaga
de Professor Coordenador na disciplina de “Física Aplicada às Comunicações”, em que
se colocam como condições de admissão, o vínculo à função pública e o grau de
Doutor em Física “com investigação do domínio da interacção da radiação com a
matéria e suas aplicações em imagiologia com Raios X e gama”.
O nosso Sindicato fez já uma exposição à Procuradoria Geral da República sobre este
concurso.

ELEIÇÃO DE REPRESENTANTES SINDICAIS
Decorre até segunda feira, 28 de Fevereiro, um período para apresentação de
candidaturas para a representação do SNESup onde ainda não existem delegados
sindicais.

Foram entretanto já apurados os resultados de um conjunto de eleições especiais
anteriormente convocadas com a mesma finalidade. O SNESup voltou assim a contar
com representantes sindicais na Escola Superior de Enfermagem Bissaya Barreto, e na
Escola Superior de Enfermagem do Dr. Ângelo da Fonseca em Coimbra e passou pela
primeira vez a ter representantes na Escola Superior de Educação de Coimbra, no
Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Coimbra e na Escola Superior
de Tecnologia de Viseu.
Na Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, onde o processo foi suscitado pelo
colega que assegurava a representação do Sindicato desde a eleição geral, realizada
em Dezembro de 2003, ganhou a lista A, mas, sendo a eleição feita em sistema
proporcional a representação ficou constituída por representantes das listas A e B.
Assinalamos que foi a segunda vez, na história do SNESup que apareceram duas
candidaturas, e a primeira em que foram ambas até ao fim.

DIVULGAÇÃO DE BENEFÍCIOS
O SNESup estabeleceu recentemente um acordo com a Cienciapt.NET, no sentido de
vos facultar alguns benefícios, desta vez mais directamente relacionados com as
actividades dos seus associados enquanto docentes e/ou investigadores do ensino
superior.
Nos termos deste acordo, há a considerar dois benefícios distintos dos quais os
associados do SNESup podem usufruir, designadamente no que refere às:
Subscrição do Cienciapt.NET
Aquisição do EndNote 8 (software de gestão bibliográfica)
Relativamente a cada um destes pontos, e de forma resumida, informamos que:
O valor da assinatura anual, de subscrição do Cienciapt.NET será de 30 euros,
gozando assim de um desconto de 25% relativamente ao valor para não associado (40
euros).
A aquisição do EndNote 8 será efectuada a preço de estudante (164,21 euros)
beneficiando de um desconto apreciável face ao preço normal que é de 329,95 euros.
Para mais informação consultar www.snesup.pt, Secção Inscrição/Benefícios.
A prova da condição de associado, e em consequência de potencial beneficiário dos
descontos referidos, será efectuada mediante apresentação do cartão de associado.
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