SECRETARIADO DIOCESANO DO ENSINO DA IGREJA NAS ESCOLAS
1º, 2º e 3º CICLOS DO ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO
DIOCESE DE SETÚBAL

Circular nº 4/2021/22
A crise sanitária atual fez crescer, em todos, o sentido da
solidão e o isolar-se em si mesmos. Às solidões dos idosos
veio juntar-se, nos jovens, o sentido de impotência e a
falta duma noção compartilhada de futuro. Esta crise é
sem dúvida aflitiva, mas nela é possível expressar-se
também o melhor das pessoas. De facto, precisamente
durante a pandemia, constatamos nos quatro cantos do
mundo generosos testemunhos de compaixão, partilha,
solidariedade.

Ref. 01
18.1.2022

Dialogar significa ouvir-se um ao outro, confrontar
posições, pôr-se de acordo e caminhar juntos.
Mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2022 - Papa Francisco

Caros Professores de EMRC,

A equipa do SDEIE saúda-vos, desejando um bom início desta etapa escolar e
agradece a melhor atenção para as seguintes questões:
1.

Dados dos alunos e dados pessoais e profissionais do Professor

Aos docentes que ainda não enviaram a cópia do seu horário e não submeteram os
seus dados pessoais e profissionais e/ou os dados referentes à disciplina de EMRC do seu
AE/ENA, solicita-se que o façam com a maior brevidade:
- Link para submeter os dados pessoais e profissionais referentes ao respetivo
docente:
https://docs.google.com/forms/d/1qXcGk0riliBQtvY69MB2yHCmBtSIhidP2J0yMRPJRs/edit?usp=sharing
- Link para submeter os dados referentes aos alunos do respetivo AE/ENA:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepHCjuRCttSE34jSpgJ8whzhIDTIzKJebF2e_ncc9WIbJyg/viewform?usp=sf_link
2.

Concursos 2022

Visando o(s) próximo(s) concurso(s), são dados a conhecer os procedimentos
estipulados a nível nacional/diocesano, bem como os prazos definidos para a
candidatura. O envio da documentação decorre em simultâneo para os professores
contratados a termo (quer sejam profissionalizados ou não), vinculados a QZP e
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vinculados a AE/ENA. A candidatura é formalizada mediante o preenchimento dos
seguintes documentos em anexo:
- Boletim de Candidatura à docência de EMRC;
- Declaração de Compromisso, obrigatoriamente preenchida e assinada pelo
docente;
- Declaração de Idoneidade, emitida pelo respetivo Pároco, por ele assinada e
carimbada;
- Ficha de Apresentação de Docente, (com fotografia atualizada e não pode ser
manuscrita).
Os referidos documentos terão de ser enviados para o endereço eletrónico do
SDEIE (sdeie.setubal@gmail.com), até ao dia 1 de fevereiro de 2022, por forma a
poderem ser respeitados os prazos definidos e que envolvem as diversas dioceses.
Recorda-se a importância da leitura e do cumprimento do que figura na declaração de
compromisso. Assim, no âmbito dos concursos, compete ao docente:
- Contactar o Secretariado Diocesano da área geográfica da escola onde ficaram logo que
aceitem a colocação, bem como o Secretariado Diocesano onde se iniciou e decorreu o
processo, tendo em vista:
➢

Dar conhecimento do Agrupamento ou Escola não agrupada em que ficou colocado

e o respetivo número de horas letivas;
➢

Comunicar a eventual desistência ou renúncia à colocação;

➢

Informar-se dos procedimentos a adotar.

Caminhando juntos na missão que nos é confiada e na esperança de que todos colaborem
no âmbito do solicitado, a equipa do SDEIE despede-se com amizade:
Augusta Delgado
José Joaquim Santos
José Manuel Teixeira
Liliane Dias
Rita Gil
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