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Assunto: Projeto de Regulamento Interno de Recrutamento e Seleção de Pessoal Docente em 

Regime de Contrato Individual de Trabalho por Tempo Indeterminado do ISCTE - 

Instituto Universitário de Lisboa. Pedido de reunião. 

 

 

 

Vem o Sindicato Nacional do Ensino Superior (associação sindical de docentes e investigadores), 

abreviadamente designado por SNESup, responder à V. comunicação com a referência SAI-

ISCTE/2016/1746, datada de 22-06-2016 relativa ao projeto de Regulamento Interno de 

Recrutamento e Seleção de Pessoal Docente em Regime de Contrato Individual de Trabalho por 

Tempo Indeterminado do ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa. 

 

Apesar de na V. comunicação se referir que tal documento foi “publicitado em processo interno 

para efeitos de recolha dos contributos individuais de alteração”, vários foram os Colegas que 

manifestaram desconhecer o documento em apreço confirmando mesmo que na intranet do ISCTE 

(My ISCTE) o mesmo também não se encontra disponível no espaço destinado especificamente aos 

“Regulamentos em discussão”. 

 

Neste sentido, e dando cumprimento ao disposto na legislação aplicável, solicitamos desde já que o 

projeto de Regulamento em apreço seja de facto colocado em discussão pública (também na 

referida área no My ISCTE) para uma efetiva recolha de contributos junto dos interessados que 

assim o entendam pelo menos por um período nunca inferior a trinta dias. 

 

Só depois de finalizado o período de discussão pública se deverá concretizar, sobre a versão que 

venha a resultar da participação dos interessados, a devida negociação do projeto de Regulamento 

em apreço com este Sindicato. 

 

Ainda que o ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa se trate de uma Instituição em Regime 

Fundacional reiteramos que devem as contratações de docentes e investigadores ser efetuadas 

exclusivamente ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), sendo que as 

contratações ao abrigo do direito privado devem corresponder apenas a situações muito pontuais e 

temporárias. 

 

Não nos parece desejável, ou sequer benéfico, a existência de dois regimes paralelos, que na 

verdade consubstanciariam duas carreiras paralelas, sendo uma regulada pelo direito privado e a 

outra pelo direito público, sendo que ambas se referem a profissionais com as mesmas funções, 

qualificações e exigências. 
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Recordamos também que a desregulação das carreiras foi causa bastante para prejuízos 

significativos noutros subsistemas. É errado qualquer passo que conduza a tal desregulação no 

espaço do Ensino Superior público. Mais ainda quando cria situações de desequilíbrio propícias a 

colocar colegas em situações particularmente abusivas.  

 

Neste sentido, e por uma questão de princípio, não podemos concordar com a produção de um 

Regulamento como o que agora se prevê de Recrutamento e Seleção de Pessoal Docente em 

Regime de Contrato Individual de Trabalho por Tempo Indeterminado. 

 

Temos vindo a trabalhar em passos significativos para o enquadramento no ECDU com contratos 

por tempo indeterminado dos colegas que correspondem a necessidades permanentes. Esse deve ser 

o caminho produtivo para o qual importa trabalhar. 

 

Solicitamos assim uma reunião com V. Exa. visando apresentar e discutir a posição aqui vertida e 

há muito defendida por este Sindicato sobre a matéria em apreço. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

A DIREÇÃO 

 

 

 
 

 

 

Professor Doutor Gonçalo Leite Velho 

Vice-Presidente da Direção 

 

  


