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SINTAP DENUNCIA ATRASOS NA ATRIBUIÇÃO DAS CLASSIFICAÇÕES DE
SERVIÇO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS REGIONAIS QUE PREJUDICAM O
SEU DIREITO À CARREIRA

Na sequência de várias reuniões realizadas em diferentes locais de trabalho e de inúmeras
queixas que nos chegaram nesse sentido, constatou-se que muitos serviços e dirigentes da
Administração Pública Regional estão em falta com a atribuição das avaliações do desempenho dos
seus funcionários, falta esta que em alguns casos remonta a 2012.
Face à reivindicação de sempre do SINTAP, no sentido de serem descongeladas de imediato
as progressões e promoções na função pública, vedadas desde 2010, e à perspectiva de tal vir a
ocorrer em breve, esta ausência de avaliação do desempenho constituirá um série entrave e prejuízo
para estes trabalhadores na medida em que os impedirá de exercerem o seu legítimo direito de
acederem na respectiva carreira.
Porque, segundo alguns daqueles dirigentes, parte da responsabilidade por esta situação
reside no facto do Conselho Coordenador de Avaliação não reunir com a regularidade necessária e,
assim, não permitir a homologação das avaliações finais do desempenho dos funcionários públicos, o
SINTAP torna pública a sua denúncia e repúdio deste estado coisas, tendo já solicitado a intervenção
urgente da Vice-Presidência do Governo Regional, no âmbito daquilo que são as suas competências e
responsabilidades, de modo a conseguir-se uma regularização tão breve quanto possível na
atribuição das classificações de serviço em atraso que permita resgatar e salvar o direito à carreira
dos funcionários públicos regionais quando o mesmo for retomado.
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