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Trêsmilauxiliaresrecebemmetadedosaláriomínimo Quase 3000
auxiliares
areceber
entre 132
e264euros
Educação Desde Outubro já foram abertas
pelo ministério e acabaram 2845 vagas
a tempo parcial por três euros à hora

PEDRO SOUSA TAVARES

Desde o arranque do ano lectivo
as escolas públicasjá abriram2845
vagas para auxiliares de acção
educativa agora designados de
assistentes operacionais todas a
tempo parcial e a troco de três eu
rosàhora o que totaliza entre 132
e 264 eurosbrutos pormês pouco
mais de metade do salário míni
mo Amaioria destes trabalhado
res voltou já novamente ao de
semprego
Osnúmeros são avançadospela

Federação Nacionaldos Sindica
tos da Função Pública FP que
acusa o Ministério daEducação de
se aproveitar damiséria alheia
para resolver a curto prazo a
crónica falta de pes
soal das escolas

É uma situação
inexplicável diz ao
DNLuís Pesca da FP
Quando as escolas
abriram 2300 luga
res entre Setembro e
Dezembro ainda
pensámosque se tra
taria de alguma situação especial
algumaverba paracontratações a
termo que teria sobrado no Orça
mento do Estado conta Mas
chegámos a Janeiro e a situação
voltou a repetir se commais 545
lugares
Para o sindicalista esta situação

torna o Ministério da Educação
numpromotor de situações ex
tremas de precariedade em que
os trabalhadores porum ou dois
meses têmum emprego em que
fazem duas a quatro horas por
dia recebendo três euros à hora
O que faz que nunca excedamos
274 euros mensais

Estes horários incompletos
nem sequer têmde ser cumpridos
de seguida acrescenta Umdi
rectorpodepedir aum auxiliar pa
ra vir fazer umahora demanhã
duas àhora de almoço e outra ao

fim da tarde completa As pes
soas acabampor aceitar estes em
pregos pelo desespero de encon
trar alguma fonte de rendimento e
pela ilusão deumdiapoderem ter
umcontratopormais tempo

Poupança questionável
Apesar de não ter dúvidas de que
a intenção da tutela com estes
vínculos é poupar o sindicalis
ta duvida de quemesmo esse ob
jectivo seja atingido É ridículo
Há contratos tão curtosque aca
bam antes do prazo de candida
tura a essas vagas diz Luís Pesca
dá como exemplo os contratos
abertos em Janeiro a terminar a
28 de Fevereiro

Cada vez que se abre um con
curso destes é preciso fazer a sua

publicitação consti
tuirumjúri que terá
de se reunir e apreciar
as candidaturas e

mais tarde publicitar
os resultados des
creve Todas estas
etapas têm custos
Recentemente o

Ministério dasFinan

ças autorizou a assinatura de no
vos contratos commais de630 au
xiliares contratados a termo no
ano passado mas Luís Pesca diz
que esta éuma situação diferen
te que se prende com a manu
tenção de auxiliares quejá esta
vam ao serviço das escolas e não
comnovas contratações
De resto a FP continua a aler

tar para a existência de perto de
dois mil lugares por preencher
nas escolas cujos quadros inte
gram cerca de 30 mil auxiliares e
lembra o recurso a outro tipo de
trabalhadores precários os de
sempregados colocados pelos
centros de emprego ao abrigo dos
contratos de emprego e inserção
social CEIS

São às centenas Ganham o
subsídio de desempregomaisum
suplemento de 20 Trabalham

quatro dias na escola ao quinto
têmde sair para procurar empre
go porque são obrigadas por lei E
passamumano nisto descreve o
sindicalista Ao final de um ano
mesmoque se tenham integrado
maravilhosamente voltam para o
desemprego e são substituídos
poroutros

O DNquestionou oMinistério
da Educação sobre a continuida
de destes concursos a prazo e a
precariedade destes trabalhado
res mas não obteve qualquer res
posta até ao fecho da edição

Falta de funcionários fechou escolas

Ano LectivoA falta de funcioná
rios nas escolasmarcou o arran

que deste ano lectivo Algumas es
colas adiaram aabertura por falta
de pessoal auxiliar para vigiar os
alunos nos recreios e para limpar
as instalações Ummês depois do
arranque das aulas ainda havia
concursos abertos para a coloca
ção destes funcionários que só
começaram a trabalhar perto do
final do 1 °período

Acontenção orçamental levou
à rescisão dos contratos demuitos
auxiliares daí que no início do ano
lectivo muitasescolasnem sequer
tinham o número mínimo exigido
por lei De acordo com a legisla
ção nas escolas do 1 °ciclocom
mais de 48 e até 96 alunos temde
haver dois funcionários Jánas dos
2 ° e 3°ciclos com menosde600
alunos a lei impõe um auxiliar por
cada cem estudantes

CASOS

UMMÊS DE CONTRATO
Segundo a FP as escolas chegaram
a abrir vagas para contratos com
pouco mais de um mês de duração
Tão curtos que até os prazos dos con
cursos públicos necessários para
abrir estas vagas são superiores e por
vezes caso existam contestações
terminam depois do próprio vínculo

132 EUROS MENSAIS

As escolas chegam a abrir vagas
para duas horas por dia A três
euros à hora isto equivale a cerca
de 132 euros mensais 22 dias
úteis Um valor equivalente a
cerca de um quarto do salário míni
mo nacional que está fixado nos
485 euros

HORÁRIO FLEXÍVEL
A FPdenuncia ainda que além de
terem horários incompletos estes
auxiliares ainda são sujeitos a distri
buições das suas horas por diferentes
períodos do dia por exemplo traba
lhando duas horas de manhã e outras
duas à tarde o que dificulta a obten
ção de outros empregos

Diário Notícias

1/12

S/PB

718

79040

Nacional

Informação Geral

Diario

Tiragem:
Âmbito:

Classe:

Periodicidade: Temática:

Dimensão:

Imagem:
Página (s):09032011

Educação


