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Em sede deste Grupo Parlamentar foram recebidas, em audiência no passado mês de Junho,

técnicas das equipas de reforço das CPCJ.

Da audição das mesmas apurou-se que:

Entre 2006 e 2007, foram adjudicados, a várias empresas de trabalho temporário, serviços de

contratação de técnicos em regime de outsourcing para o reforço das CPCJ's,os quais foram

contratados para cobertura nacional, técnicos com vista a colmatar necessidadespermanentes

destas entidades, sendo considerada esta a solução mais expedita, para contornar as serias

dificuldades que as Comissões enfrentavam e de modo a assegurar o adequado

acompanhamento das crianças e jovens em risco.

Mediante a persistência da necessidade deste reforço de recursos humanos especializados e

face à oposição do Tribunal de Contas em manter o regime de contratação em outsourcing, foi

aberto em Julho de 2009, um concurso público da responsabilidade da Direcção Geral da

Administração e do Emprego Público para preenchimento de 153 posto de trabalho na carreira

e categoria de técnico superior para desempenho de actividades no âmbito da

responsabilidade do Instituto da SegurançaSocial, I.P., acometidas às Comissõesde Protecção

de Criançase Jovens(CPCJ).

Aberto o concurso, no dia 31 de Outubro de 2009, foi realizada a prova de conhecimento em

vários pontos do país,na qual houve falta de fiscalização na medida em que:

- candidatos usaram legislaçãoanotada e apontamentos.

- outros prolongavam o tempo da prova para além do estabelecido, continuando a consultar

legislação;
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- não se procedeu ao destacamento da identificação do candidato da folha de resposta, ou seja

Houve irregularidades, uma vez que estes comportamentos violaram o disposto na Nota de

Informativa de 21 de Outubro em que era expressamente proibido manuais ou bibliografia

anotada, só eram admitidos diplomas legais, previstos na publicação do procedimento

concursal em causa.

Estas são apenas algumas das inúmeras irregularidades/ ilegalidades que nos foram relatadas

no decurso desta audição, bem como também recebemos via email o mesmo tipo de denúncias

de alguns técnicos de reforço e de Presidentes das CPCJ.

Pese embora o PSD entenda que as admissões de pessoal para a Administração Pública devam

ser feitas por via concursal, este deve ser isento, imparcial e universal, não dando oportunidade

a que ninguém tenha acesso privilegiado.

A ser verdade as denúncias supra citadas, estas não dignificam as boas práticas na

Administração Publica que neste caso se exigia.

Não deve o Estado, desperdiçar o investimento que fez em formação e preparação destes

técnicos de reforço,ignorando agora o empenho, a dedicação e o esforço por eles dedicado a

esta causa.

Por outro lado consideramos que o Estado não pode pôr em causa a continuidade de um

trabalho junto das crianças e jovens em detrimento dos seus próprios interesses.Tendo esta

atitude desencadeado mau estar e descontentamento entre os técnicos e seus pares, bem

como entre as forçasvivasque integram as equipas alargadas das CPCJ.

Face ao exposto e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, vem o

Grupo Parlamentar do PSD, por este meio, dirigirao Governo através do Ministério do Trabalho

e da Solidariedade Social, as seguintes perguntas:

1. Pode o Ministério garantir que não está ferido de irregularidadeou ilegalidadeso

procedimento concursal aberto pelo Aviso nQ 12267-Aj2009 de 10 de Julho?

2. Que medidas já foram providenciadas pelo Ministério que V. Exa. dirige face às

inúmeras reclamações enviadas pelos candidatos ao referidoconcurso?

3. Atendendo ao investimento que esse Ministériojá fez na formação dos técnicos de

reforço, qual o peso que a experiência profissional e conhecimento tem na avaliação do

candidato nomeadamente a valorização prevista na alínea C) do ponto 8 do supra

citado aviso concursal?

4. Na eventualidade de o concurso estar ferido de nulidade, o que irá acontecer aos

técnicos de reforço contratados, manter-se-ão ao serviço das respectivas Comissões ou

ficarão estas desprovidas de recursos técnicos especializados, deixando-as em situação
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precária com risco para um eficaz acompanhamento de milhares de crianças, jovens e

respectivas famílias?

Palácio de São Bento, 16 de Julho de 2010


