QUESTÕES
SOBRE A CARREIRA DOCENTE

[Descongelamento | Progressão | Avaliação do Desempenho]

carreira@aspl.pt
A ASPL chama especial atenção aos professores e educadores
que estão numa destas situações:

- Obtiveram as menções de Excelente ou Muito Bom e ainda se encontram sem
progredir nos 4º ou 6º escalões, apesar de já terem completado o respetivo tempo
de serviço;
- Encontram-se no 2º ou 4º escalões e completam o tempo de serviço em 2018 e
não têm aulas observadas;
- Obtiveram as menções de Excelente ou de Muito Bom, num dos 3 ciclos
avaliativos e poderão agora optar pela menção mais favorável, desde que tenham
sido efetivamente avaliados pelo DR nº 26/2012; no escalão seguinte, poderão
beneficiar das respetivas bonificações (um ano para o Excelente e 6 meses para o
Muito Bom);
- Obtiveram os graus de Mestre ou de Doutor em domínio diretamente relacionado
com a área científica que lecionam ou em Ciências da Educação, têm direito,
respetivamente, a redução de um ano ou de dois anos no tempo de serviço
legalmente exigido para progressão ao escalão seguinte, desde que tenham
avaliação igual ou superior a Bom, no atual escalão (a todos os docentes que não
foram avaliados entre 2011 e 2017 é atribuída a menção de Bom, nos termos do nº
2 do artº 18º da Lei do Orçamento de Estado).

Pedimos aos nossos associados que nos contactem, para que a sua situação possa
ser melhor analisada e acompanhada.
A todos os colegas que desejarem que a sua situação na carreira seja por nós
analisada, solicitamos que nos enviem uma cópia atualizada do seu registo
biográfico, com a indicação da última avaliação do desempenho docente (data e
menção obtida), dos créditos de formação obtidos no presente escalão e demais
informações que considerem relevantes.
A ASPL prestará todo o apoio necessário para que nenhum dos nossos
associados possa ser penalizado. Preferencialmente, solicitamos que os
documentos sejam enviados por email para: carreira@aspl.pt.
ASPL sempre consigo!

