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REUNIÃO DO CONSELHO NACIONAL DO SNESup
O Conselho Nacional do SNESup reuniu no dia 14 de Dezembro na Covilhã, tendo discutido o

actual momento do ensino superior e as perspectivas para o 1º semestre do ano de 2008, que

será marcado pela necessidade de uma intensa acção na frente reivindicativo-profissional

(revisão do regime de vínculos, carreiras e remunerações, revisão dos estatutos de carreira,

descongelamento dos escalões). Foram apresentadas pela Direcção as linhas gerais para a

preparação do Orçamento do SNESup para 2008, com o pressuposto de que o esforço

financeiro adicional que vai ser exigido terá de ser compensado pelo aumento das

sindicalizações. Devendo as novas eleições gerais para os órgãos do SNESup ocorrer, nos

temos estatutários, entre Fevereiro de 2008 e Fevereiro de 2009, a Direcção aponta para a sua

realização após a revisão dos Estatutos de Carreira, que espera esteja concluída até Junho de

2008.

O Conselho solidarizou-se, por deliberação unânime, com os associados do SNESup no

Departamento de Ciências do Desporto da UBI, que cumpriam nesse nesmo dia uma greve às

aulas do 4º ano da licenciatura. Enquanto decorria o Conselho, o Presidente da Direcção do

SNESup prestava o seu depoimento no processo disciplinar instaurado ao colega que, entre

outros "crimes", é acusado de se ter doutorado noutra Universidade pública sem autorização e

de não ter transmitido competências aos alunos durante a greve realizada em Maio e Junho,

tendo feito no final declarações a vários órgãos de comunicação social do Distrito.
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ENFERMAGEM DE ÉVORA NOVAMENTE COM REPRESENTAÇÃO SINDICAL DO SNESup

A Direcção do SNESup, representada pelos seus Vice-Presidentes, um dos quais, o colega

Joaquim Infante Barbosa, exerce funções como Delegado Regional de Évora, reuniu no dia 11

de Dezembro com docentes da Escola Superior de Enfermagem S. João de Deus, agora

integrada na Universidade de Évora. Foram debatidos vários assuntos de interesse

profissional, inclusive um, relativo a ajudas de custo em deslocações, específico da própria

Escola, e eleita uma representante sindical, reatando-se uma tradição interrompida há vários

anos.

REUNIÃO COM PRESIDENTE DO IPL

Uma delegação do SNESup coordenada por um dos Vice-Presidentes da Direcção e integrada

pelo Delegado Regional de Lisboa, colega Gonçalo Xufre, pelo Delegado Sindical da Escola

Superior de Comunicação Social (ESCS), colega Luís Cavique, e pela Advogada Dra. Rita

Almeida d'Eça, esteve reunida em 13 de Dezembro com o Presidente do Instituto Politécnico

de Lisboa para esclarecer a tramitação de um processo de renovação contratual relativo a uma

colega doutorada da ESCS inscrita no SNESup. O assunto está circunstanciadamente descrito

no número 26 da Ensino Superior – Revista do SNESup, em fase de distribuição. Os colegas

que lerem a peça "Doutores, fora?" deverão ter presente que a renovação que se encontrava

retida na Escola já foi, felizmente, e a sugestão do SNESup, enviada ao IPL, embora se tornem

necessários mais alguns esclarecimentos, e a correcção do período para o qual se faz a

renovação, para que o processo fique concluído.

UMa ANULA CARTA DE DENÚNCIA DE CONTRATO

A Universidade da Madeira anulou, quase no limite do prazo de impugnação contenciosa, uma

carta de denúncia de contrato enviada (já fora de prazo) a uma Leitora, todavia com serviço

atribuído.

Merece realce a serenidade com que a colega foi desempenhando ao longo de quase três

meses as suas tarefas, enquanto aguardava que a Reitoria retirasse a sua comunicação de

denúncia.

6º CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR

Realiza-se de 10 a 15 de Fevereiro de 2008, no Palácio de Convenciones de Havana (Cuba) o

6.º Congresso Internacional de Educação Superior.

Mais informações em www.universidad2008.cu

BOLSAS PARA O INSTITUTO UNIVERSITÁRIO EUROPEU DE FLORENÇA

Decorre até 31 de Janeiro de 2008 o prazo para apresentação de candidaturas a bolsas de

estudo para doutoramento no Instituto Universitário Europeu de Florença durante o ano

académico 2008/2009 nas áreas de História e Civilização, Direito, Economia e Ciências Sociais

e Políticas.

Mais informações em www.iue.it/Servac/Posgraduate e www.min-nestrangeiros.pt
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PROGRAMA DE COOPERAÇÃO CRUP/FUP COM TIMOR-LESTE – UNTL

Encontra-se aberta a recepção de manifestações de interesse para dar aulas na Universidade

Nacional de Timor-Leste.

Destinatários: docentes do ensino superior público

Mais informações em www.fup.pt/noticia.php?id=77

BOLSA VIRTUAL DE EMPREGO

Encontra-se on-line em http://bolsaemprego.universia.pt a I Edição desta Bolsa Virtual onde se

pode navegar pelos stands das mais de 40 entidades que estiveram presentes nesta iniciativa

que promete agitar o mercado nacional de trabalho na procura do 1º emprego. Durante 11 dias

os candidatos ficaram a conhecer as propostas das empresas parceiras do evento.

Com vista a fazer a ligação entre o candidato e a entidade empregadora, esta bolsa pretende

encurtar o tempo médio de espera entre a procura e a oferta, no mercado do primeiro emprego.

Recorde-se que Espanha, que já vai na 4ª edição, registou este ano um aumento

surpreendente na oferta. São actualmente cerca de 180 empresas, as parceiras da feira virtual

de emprego espanhola.

Orientada por uma visão de futuro, a Bolsa Virtual Universia, que decorreu até 14 de

Dezembro, dirige-se maioritariamente aos estudantes universitários que estão a terminar a sua

formação, recém-licenciados e jovens profissionais que tenham iniciado recentemente a sua

carreira no mundo do trabalho. Com periodicidade semestral, a próxima Bolsa realizar-se-á em

Maio de 2008.

EXPOSIÇÃO SOBRE FORMATOS ALTERNATIVOS DE LEITURA

Encontra-se patente na Biblioteca Geral da Universidade do Minho em Gualtar, Braga, uma

exposição bibliográfica sobre formatos alternativos de leitura, a qual pretende mostrar diversas

possibilidades de leitura utilizadas por pessoas com deficiência visual.

A referida exposição é composta por:

• Obras de autores consagrados, tais como Miguel Torga, José Saramago, Sophia de Mello

Breyner Andersen e Doris Lessing, em formatos alternativos de leitura (Braille, CD e áudio);

• Audição e leitura ampliada, através de lupa, de obras dos mesmos autores no computador

equipado para o efeito existente no último piso da biblioteca;

• Audição de obras dos referidos autores na sala multimédia existente no mesmo piso;

• Distribuição gratuita de jornais e revistas em Braille;

• Reprodução diária, às 10 e às 16 horas de contos e poemas de Miguel Torga.

A organização deste evento esteve a cargo dos Serviços de Documentação e do Gabinete de

Apoio ao Estudante com Deficiência da Universidade do Minho, tendo contado com a

colaboração do Gaia Inclusiva - Serviço de Leitura Especial da Biblioteca Municipal de Vila

Nova de Gaia.

A exposição poderá ser visitada de 12 a 21 de Dezembro, de segunda a sexta, das 9 às 20

horas.
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ENSINO SUPERIOR – REVISTA DO SNESup, Nº 26 EM DISTRIBUIÇÃO

Encontra-se em distribuição o nº 26 da Ensino Superior – Revista do SNESup.

• "O RJIES não revoga o ECDU" – parecer jurídico de José Henriques Martins

• Entrevista com Luísa Mesquita – desde 2000 o rosto parlamentar da luta pelo subsídio de

desemprego

• "Projecto Caminhos de Bolonha" (ISEP), de Maria Cristina Queiroz da Costa Lobo Miranda.

• título de especialista.

• "Investigadores Portugueses no Estrangeiro: alguns resultados de um inquérito", de Ana

Delicado.

• Inquéritos de Avaliação Pedagógica.

• Parecer sobre Trabalho Extraordinário, Trabalho Nocturno e Horário Flexível, de Tiago

Fernandes.

• Pré-Aviso de Greve na Universidade da Beira Interior

BOAS FESTAS E UM FELIZ 2008

Desejamos a todos os leitores do InfoSNESup, umas Boas Festas e um muito feliz 2008.

DIÁRIO DA REPÚBLICA

Registamos as seguintes publicações:

Acórdão nº 551/2007, publicado em 3 de Dezembro – Tribunal Constitucional – Declara a

inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, por violação do artigo 229º, nº 2, da

Constituição, da norma constante do artigo 41º, nº 1, da Lei nº 53/2006, de 7 de Dezembro, que

estabelece o regime comum de mobilidade entre serviços dos funcionários e agentes da

Administração Pública, visando o seu aproveitamento racional, na parte em que se refere à

administração regional.

Decreto Regulamentar nº 84-A/2007, 10 de Dezembro – Estabelece o regime jurídico de

gestão, acesso e financiamento no âmbito dos programas operacionais financiados pelo Fundo

Social Europeu.

Decreto Legislativo Regional nº 29/2007/A, de 10 de Dezembro – Assembleia Legislativa da

Região Autónoma dos Açores - Estabelece o regime de mobilidade dos funcionários e agentes

da administração regional autónoma.

Declaração nº 18/2007, publicada em 12 de Dezembro – Assembleia da República – Membros

efectivos e suplentes da Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos (CADA).

Decreto-Lei nº 391/2007, de 13 de Dezembro – Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei nº

460/77, introduzindo mecanismos de simplificação administrativa na concessão da declaração

de utilidade pública.
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