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O Ministério da Educação tem demonstrado uma manifesta falta de vontade política para resolver
os  problemas  que  há  anos  afectam  os  trabalhadores  não  docentes  dos  estabelecimentos  de
educação e ensino da Rede Pública. São problemas que sucessivos governos do PS, do PSD com ou
sem CDS criaram e que justificam uma resolução urgente, para bem dos direitos dos trabalhadores
e da qualidade da Escola Pública. 

A  Federação e  os  trabalhadores,  com o apoio  já  manifestado publicamente  pela  comunidade
escolar, exigem medidas políticas efectivas, para pôr fim à crónica falta de pessoal e ao recurso
sistemático e ilegal à contratação precária. Só no ano de 2016, pelo atual governo do PS, foram
contratados  a  termo  certo,  com  horário  completo,  2600  trabalhadores  e  cerca  de  1200
trabalhadores  a  tempo  parcial,  para  além  de  largas  centenas  de  trabalhadores  com
contrato/emprego inserção para que as escolas funcionem, somente, em serviços mínimos. 

Assim,  a  Federação Nacional  dos  Sindicatos  dos  Trabalhadores  em Funções Públicas  e  Sociais,
dando  cumprimento  à  decisão  dos  trabalhadores,  nomeadamente,  na  sequência  de  muitas
reuniões e contactos, convocou para o próximo dia  3 de Fevereiro, uma GREVE NACIONAL DOS
TRABALHADORES NÃO DOCENTES, para exigir:

 A revisão da Portaria de Rácios! 
Os critérios de atribuição de postos de trabalho devem responder às necessidades efectivas de
trabalhadores em todas as funções desempenhadas por não docentes.

 O fim do recurso ao Emprego Precário! 
Deve  ser   posto  fim  à  ilegalidade  e  que  a  cada  posto  de  trabalho  para  funções  de  caráter
permanente corresponda um contrato de trabalho em regime de funções públicas sem termo.

 A integração nos mapas de pessoal dos trabalhadores precários! 
Queremos  que seja feita a integração de todos os trabalhadores que exerçam funções de carácter
permanente, independentemente da sua situação precária. 

 A abertura de concursos externos para admitir novos trabalhadores!
E que sejam abertos concursos externos para recrutamento de trabalhadores com contrato sem
termo, para o preenchimento dos postos de trabalho que fiquem vagos depois da integração dos



trabalhadores precários. 

 Emprego Público com Direitos! É preciso uma Carreira!!
Queremos que os trabalhadores não docentes da Escola Pública vejam a sua função no sistema
educativo dignificada, com a criação de uma carreira especial.

A Federação apela à participação de todos os trabalhadores não docentes, independente de serem
trabalhadores do quadro ou precários, - tempo inteiro ou tempo parcial ou CEI -, sob gestão do
Ministério da Educação e de Autarquias, na GREVE NACIONAL de 3 de Fevereiro. Esta luta é de
todos os trabalhadores não docentes, pelo fim da precariedade, pela sua dignificação profissional
e por uma escola pública de qualidade.

TODOS EM GREVE NO PRÓXIMO DIA 3 DE FEVEREIRO!

PELO TRABALHO COM DIREITOS!

EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA!
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