COMUNICADO

Açores

TRABALHADORES SEM AVALIAÇÃO DE SERVIÇO DESDE 2012

SINTAP PEDE INTERVENÇÃO DA TUTELA NA REGULARIZAÇÃO DA
FALTA DE CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO
Das várias reuniões sindicais realizadas nos diferentes serviços públicos regionais e das
inúmeras queixas recebidas de associados nossos, constatou-se a existência, nomeadamente nos
setores da saúde e de vários serviços diretos da Região, de largas centenas de trabalhadores
públicos sem qualquer avaliação do seu desempenho ou classificação de serviço, nalguns casos
desde 2012.
Reivindicando o SINTAP o imediato descongelamento das progressões e promoções
na carreira junto do Governo da República, paralisadas desde 2010, caso tal objetivo venha a
ser conseguido a nível nacional, a falta daquela classificação de serviço impedirá centenas de
trabalhadores públicos regionais de progredirem e serem promovidos na respetiva carreira.
Neste contexto, torna-se público e faz-se saber que o SINTAP solicitou já a
intervenção da Vice-presidência do Governo para que, no âmbito das competências e
responsabilidades legais que lhe assistem na matéria, obrigue os serviços públicos faltosos a
regularizarem aquela situação de ausência de atribuição da classificação de serviço de modo a
não prejudicar aqueles trabalhadores no seu direito de acederem na respetiva carreira.
Quando o panorama que temos é este, agora que a lei exige a atribuição anual da
classificação de serviço, imagine-se como será o mesmo a partir do momento em que entrar
vigor a alteração do SIADAPRA que determina que a atribuição da avaliação do desempenho
se passe a fazer de 2 em 2 anos!
Açores, 16 de dezembro de 2015
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