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Vieira da Silva já tinha admitido que a experiência pode substituir a habilitação. A avaliar pelos documentos oficiais, até ontem a DGAEP, 

FUNÇÃO PÚBLICA 

Governo corrige orientações 
que penalizam precários 
Os precários sem licenciatura não podem entrar na carreira de técnico superior, mesmo que tenham 
experiência, dizia até ontem a direção-geral tutelada pelas Finanças. Uma orientação contrária à lei 
do Orçamento do Estado. O Governo garantiu entretanto que o documento será corrigido. 

CATARINA ALMEIDA PEREIRA 

catarinapereira@negocios.pt  

U
m precário da ad-
ministração públi-
ca que tenha exer-
cido funções de 
técnico superior 

deve ou não ser integrado nesta 
carreira, aí nda que não tenha li-
cenciatura? Até esta quinta-feira 
à tarde, a Direção-geral da Admi-
nistração e do Emprego Público 
(DGAEP) defendia que não, nos 
esclarecimentos aos serviços pu-
blicados com destaque na sua pá-
gina oficial, numa altura em que 
os concursos decorrem. A orien-
tação contraria frontalmente uma 
norma da Lei do Orçamento do 
Estado, que já foi aprovada na sua 
versão final há quatro meses. 

De manhã, o Negócios ques-
tionou o ministério das Finanças, 
que tutela a DGAEP, e o ministé-
rio do Trabalho, que coordena o 
programa de integração de precá-
rios (PREVPAP), sobre esta con-
tradição. Ao final da tarde, fonte 
oficial do gabinete de Mário Cen-
teio respondeu que o documento 
vai ser corrigido, o que não acon-
teceu até ao fecho desta edição. 

"As FAQ serão atualizadas de 
forma a contemplar o disposto no 
art.° 31.° da LOE 2019, o que si-
gnifica que nos procedimentos de 
PREVPAP pode ser afastada a 
exigência de habilitação literária 
própria da carreira onde o traba-
lhador vai ser integrado", respon-
deu fonte oficial. 

A DGAEP é aentidade que es-
clarece as dúvidas jurídicas que 
possam surgir. Documentos como 
este não se sobrepõem à lei, mas 
servem de orientação aos serviços, 
numa altura em que os.concursos  

decorrem. Se a posição da 
DGAEP tiver sido seguida por al-
gum serviço - uma autarquia, por 
exemplo, - os candidatos saem 
prejudicados no acesso à carreira, 
onde os salários começam nos 
1.201 euros brutos no caso de um 
técnico superior (partindo dos 
683 euros no caso de um assisten-
te técnico). Por outro lado, men-
sagens contraditórias podem le-
var a que diferentes serviços criem 
soluções desiguais para pessoas 
com um perfil semelhante. 

As perguntas e respostas pu-
Aplicadas pela DGAEP até esta 
quinta-feira eram claras: "Um tra-
balhador que exerceu funções cor-
respondentes à carreira/categoria 
de técnico superior, mas não é de-
tentor de licenciatura ou grau aca-
démico superior é integrado como 
técnico superior?", pergunta-se. 
"Não", responde-se. 

"No procedimento concursal 
de regularização só podem ser ad-
ndtidos os candidatos possuido-
res dos requisitos gerais e espe-
ciais legalmente exigidos", con-
cluía o documento acessível atra-
vés de um 'link' que refere a data 
de 14 de março de 2019. No docu-
mento não havia uma pergunta 
idêntica para os assistentes técni-
cos, mas era feita uma referência 
mais genérica ao facto de se exigir 
o 12° ano. 

A questão tem sido muito dis-
cutida desde junho do ano passa-
do, a propósito dos precários que 
assumiram funções de assistente 
técnico no Centro Hospitalar do 
Oeste, a quem estava inicialmen-
te a ser negado o ingresso nessa 
carreira por não terem o 12° ano. 
O problema motivou uma resolu-
ção daAssembleia da República e, 
mais tarde, os deputados viram-se 
obrigados a incluir um artigo de 
clarificação na lei do orçamento 
do Estado. 

"As orientações daAssembleia  

da República foram claras: nin-
guém deve ser excluído [da carrei-
ra] por falta de habilitações", dis-
se ao Negócios o deputado Tiago 
Barbosa Ribeiro, do PS, ainda an-
tes de o Governo ter anunciado a 
correção das orientações. 

"ADGAEP tem feito interpre-
tações que tendem a restringir a 

aplicação e o espírito do 
PREVPAP", afirmou, por seu 
lado, José Soeiro, do Bloco de Es- 
querda. ■ _ 

if 
As orientações da AR 
foram claras: ninguém 
deve ser excluído [da 
carreira] por causa 
das habilitações. 
TIAGO BARBOSA RIBEIRO 

Coordenador do PS 
para a área do Trabalho 

AS FAQ serão 
atualizadas (...) o que 
significa que pode ser 
afastada a exigência 
de habilitação 
literária. 
MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

Fonte oficial 
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tutelada pelo Ministério das Finanças, ainda não. 

Formadores do IEFP esperam 
ser técnicos superiores 

33 mil 24 mil 

O QUE ELES JÁ DISSERAM 

Habilitações são ou não necessárias? 
Um processo com contradições 

CANDIDATURAS 
Só na administração 
central houve cerca 
de 33 mil 
candidaturas. Mas 
nem todos cumprirão 
os requisitos. 

A ADMITIR 
Em janeiro, o Governo 
revelou que havia já 
14,5 mil pareceres 
favoráveis e mais 
de 9 mil concursos 
nas autarquias. 

As dúvidas sobre a exclusão de precários foram alimentadas porque a lei que regula 
o processo de integração não era clara. Legalmente, deveriam ter sido dissipadas 
com a publicação de uma norma clarificadora na lei do orçamento do Estado. 

Tiago Petinga/Lusa 

O QUE DIZ A LEI GERAL DO TRABALHO 

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas admite que a experiência profissional possa substi-
tuir as habilitações, desde que as regras do concurso o prevejam. Como regra geral, só pode ser can-
didato ao concurso quem for titular do nível habilitacional e, quando aplicável, da área de forma-
ção correspondente à carreira e categoria. No entanto, o artigo 340  também admite que, "excecio-
nalmente", a publicação do procedimento possa prever a possibilidade de "candidatura de quem, 
não sendo titular de habilitação exigida, considere dispor da formação e ou experiência profissio-
nais necessárias e suficientes para substituição daquela habilitação". 

A lei do programa de regularização de vínculos (PREVPAP) diz que "só podem ser admitidos os can-
didatos possuidores dos requisitos gerais e especiais legalmente exigidos para ingresso nas carrei-
ras e categorias postas a concurso", sem abrir exceções (artigo 80). 

O QUE DIZ A LEI DO ORÇMIENTO 
Na sequência de uma recomendação da Assembleia da República, que já pedia ao Governo que ga-
ranta que as pessoas com vínculos precários e parecer positivo "não são excluídas em fase de con-
curso com fundamento nas habilitações literárias", os deputados resolveram incluir uma outra nor-
ma no orçamento do Estado para garantir isso mesmo. Na altura, debateu-se o caso dos trabalha-
dores do Centro Hospitalar do Oeste a quem estava a ser negada a integração na carreira de assis-
tente técnico. Mas a norma do orçamento é geral: estabelece que as regras da lei do PREVPAP não 
prejudicam a possibilidade de substituição das habilitações por experiência que é admitida na Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

0 QUE DIZ A DGAEP 

No documento que estava publicado até ontem, a Direção-geral da Administração e do Emprego 
Público faz a seguinte pergunta: "Um trabalhador que exerceu funções correspondentes à carrei-
ra/categoria de técnico superior, mas não é detentor de licenciatura ou grau académico superior, é 
integrado como técnico superior?" A resposta é clara: "Não. No procedimento concursal de regu-
larização só podem ser admitidos os candidatos possuidores dos requisitos gerais e especiais le-
galmente exigidos para ingresso nas carreiras e categorias postas a concurso". Não é referida qual-
quer exceção no documento que tem no seu link a data de 13 de março de 2019. Por outro lado, re-
fere que para a carreira de assistente técnico é exigido o 120  ano. 

O QUE DIZ A LEI DO PREVPAP 

Susana Jorge, da Associação de Formadores, revela que o secretário de 
Estado do Emprego garantiu que todos os formadores do IEFP serão 
integrados como técnicos superiores, independentemente das suas ha-
bilitações. "Não faz sentido que um chefe de cozinha que forma, que 
tem certificado de competências pedagógicas e é responsável por pla-
near, organizar, preparar e dar formação, ensinando alguém, receba o 
mesmo que um funcionário do refeitório. [Hoje] os formadores rece-
bem todos o mesmo. Sempre foi valorizada a experiência", diz. 

COMO RESPONDEU O GOVERNO 

Vieira da Silva já tinha admitido que a experiência pode substituir as habilitações. Confrontado com 
a contradição, o ministério das Finanças respondeu esta quinta-feira ao final do dia que as pergun-
tas e respostas da DGAEP serão corrigidas. "As FAQ serão atualizadas de forma a contemplar o dis-
posto no art.° 31.0  da Lei do Orçamento do Estado para 2019, o que significa que nos procedimen-
tos de PREVPAP pode ser afastada a exigência de habilitação literária própria da carreira onde o 
trabalhador vai ser integrado", disse fonte oficial. 
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FIM SEMANA 

Falta de qualificações 
está a travar economia 
Escassez de talento limita a capacidade produtiva e o investimento I Os recados do Banco de Portugal para 
famílias, Função Pública, empresas e investidores 1 País evita recessão mesmo que comércio afunde. PRINIEIRA LINHA 6 a9 
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