
 

CTUP informa #2 
 

 

 

Caros Trabalhadores, 

 

Apresentamos a segunda folha informativa da Comissão de Trabalhadores da Universidade do Porto, 

com as informações que, à data, são possíveis prestar aos trabalhadores da UP. 

 

 

1 – Eleição do Reitor para o quadriénio 2018-2022 

 

A Comissão de Trabalhadores da Universidade do Porto, felicita o Senhor Professor Doutor António 

Manuel de Sousa Pereira, pela eleição, como Reitor da Universidade do Porto, para o quadriénio 2018-

2022, desejando-lhe os maiores sucessos para o seu mandato e que este contribua para o enaltecimento 

da Universidade do Porto e de todos os que nela trabalham. 

A Comissão de Trabalhadores agradece ao Reitor cessante, o Senhor Professor Doutor Sebastião Feyo 

de Azevedo, todo o seu empenho no trabalho desenvolvido e a colaboração que sempre demonstrou 

para com esta Comissão de Trabalhadores, desejando-lhe os melhores sucessos. 

 

 

2 - Alteração da posição remuneratória dos trabalhadores com Contratos de Trabalho em 

Funções Públicas 

Abaixo enviamos a atualização da informação constante da folha informativa CTUP informa #1 

 

a) Docentes 

Continuam a subsistir dúvidas sobre a aplicação da regra definida no artigo 18.º do Orçamento de Estado 

para 2018 aos trabalhadores docentes, quanto aos efeitos da avaliação de desempenho, tendo sido 

informados que a Administração da UP e o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, 

continuam a aguardar os respetivos esclarecimentos solicitados junto da tutela. 

 

b) Não-docentes 

Segundo informação vinculada pelo Senhor Administrador da UP, durante os primeiros dias de maio, 

será enviada aos trabalhadores não docentes, com contratos em funções públicas, a comunicação escrita 

da sua situação individual em termos de pontos desde a última revalorização remuneratória. Sugerimos 

aos trabalhadores das várias Entidades Constitutivas que se informem junto dos serviços de recursos 

humanos da sua situação caso não tenham recebido a referida comunicação. 

Relembramos que, no caso de pretender reclamar da sua situação dos pontos comunicados, ou no caso 

de pretender requerer a realização da avaliação por ponderação curricular, para os anos em que não 

tenha havido avaliação e lhe tiver sido atribuído 1 ponto, cada trabalhador tem 5 dias úteis para o fazer. 

A Administração da Universidade do Porto, informou que vai processar as revalorizações de acordo 

com a informação enviada a cada trabalhador, para que sejam pagas durante o mês de maio. Este 

pagamento não invalida eventuais reclamações que possam surgir e alterar a situação reportada. 

 



 

3 - Alteração da posição remuneratória dos trabalhadores com Contrato de Trabalho em Regime 

de Direito Privado 

Continuam a subsistir dúvidas sobre a aplicação da regra definida no artigo 18.º do OE de 2018, aos 

trabalhadores com contrato de trabalho em regime de direito privado. Espera-se que a publicação do 

decreto de lei de execução orçamental, venha clarificar esta questão.  

Relembramos que, a posição da CTUP é a da obrigatoriedade das alterações de posição remuneratória, 

também para estes trabalhadores, e nos termos previstos pelo Regulamento para a Gestão de Carreiras 

do Pessoal Não Docente Contratado no Âmbito do Código do Trabalho da Universidade do Porto. 

 

4 - Mobilidade intercarreiras – Técnico Superiores 

A Administração da UP irá processar as alterações das posições remuneratórias que decorrem da 

aplicação do parecer da DGAEP (ver CTUP informa #1) durante os meses de maio e junho. Os serviços 

de recursos humanos irão informar cada trabalhador da sua situação individual. 

 

5 - Mobilidade intercarreiras – Assistentes Técnicos 

Os Diretores das Entidades Constitutivas têm em seu poder as informações relativas aos Assistentes 

Operacionais que, tendo terminado o 12º ano e estando a desempenhar funções de Assistente Técnico, 

podem iniciar o processo de mobilidade intercarreiras para a carreira de Assistente Técnico. 

Alertamos os trabalhadores que verifiquem e atualizem as suas qualificações académicas, entregando o 

correspondente Certificado de Habilitações nos serviços de recursos humanos da sua Entidade 

Constitutiva, para que possam ser incluídos neste processo de mobilidade intercarreiras.  

 

6 - Reuniões efetuadas 

A CTUP efetuou a sua primeira reunião de uma série de reuniões em várias Unidades Orgânicas na 

Faculdade de Belas Artes, a quem agradece o apoio na disponibilização de uma sala para esta reunião. 

Sugerimos que acedam ao site da CTUP – http://ct.up.pt – para consultar a agenda das próximas 

reuniões. 

A CTUP deslocou-se a Aveiro para reunir com a Comissão de Trabalhadores da Universidade de Aveiro 

para se inteirar de alguns assuntos comuns a ambas Universidades, onde se debateram, entre outros 

assuntos, o processo de revalorização remuneratória, dos trabalhadores docentes e não docentes, e as 

diferenças contratuais existentes nos dois regimes de contratação (Funções Públicas e Código do 

Trabalho). 

 

A CTUP renova a disponibilidade para receber as dúvidas e sugestões dos trabalhadores através do e-

mail ctup@up.pt 

 


