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REQUERIMENTO Número      /XIII (     .ª)

PERGUNTA Número      /XIII (     .ª)

Assunto: Número de assistentes operacionais e técnicos em regime de contrato de trabalho a Termo

Resolutivo Certo a Tempo Parcial nas Escolas

Destinatário: Ministério da Educação

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República

O início deste ano letivo correu com uma normalidade que há muito não acontecia. Os professores foram

colocados na sua maioria antes do início do ano letivo, as aulas começaram no prazo estabelecido e mesmo

medidas inéditas, como a distribuição dos manuais aos alunos do 1º ano de escolaridade, não causaram

sobressaltos.

Mas este ano também ficou marcado pela dramática ausência de assistentes operacionais e assistentes

técnicos nas escolas. Esta carência torna-se prejudicial à qualidade de educação e ao normal funcionamento

da Escola Pública, e deve ser corrigida rapidamente. 

Lamentavelmente, a contratação de novos profissionais agravou outro problema já existente: a precaridade

extrema que atinge estes trabalhadores. Apesar do Ministério da Educação ter reconduzido cerca de 2900

assistentes operacionais do ano letivo passado, para as restantes necessidades terá dado instruções às

escolas para recorrerem à contratação de assistentes operacionais só em regime de contrato de trabalho a

termo resolutivo certo a tempo parcial.

A realidade que temos vindo a conhecer é a contratação a tempo parcial de vários trabalhadores para os

mesmos agrupamentos.  São quase sempre de 4 ou menos horas por dia, pagos a menos de 2,50€ por hora,

o  que  significa  que  os  trabalhadores  não  têm  sequer  direito  a  subsídio  de  refeição  e  auferem  uma

remuneração muito baixa.

A extrema precariedade que atinge estes trabalhadores viola os seus direitos e põe em causa os princípios

que devem reger a Escola Pública e a Administração Pública. Acresce que os conteúdos funcionais dos

assistentes  operacionais  e  dos  assistentes  técnicos  são  de  grande  complexidade  e  as  tarefas  que

asseguram  requerem  um  tempo  de  aprendizagem  e  de  adaptação  incompatíveis  com  este  grau  de

precariedade.

Com vários concursos ainda a decorrer, o Bloco de Esquerda pretende fazer o levantamento nacional do

recurso a este tipo de contratos precários de forma a saber quantos trabalhadores estão nesta situação e



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

quais são as reais necessidades das escolas. 

Pelo que, relativamente ao agrupamento de Escolas de ……., solicitamos algumas informações.

Atendendo ao exposto, e ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Grupo

Parlamentar  do  Bloco  de  Esquerda  vem  por  este  meio  dirigir  ao  Governo,  através  do  Ministério  da

Educação, as seguintes perguntas:

1. Quais as necessidades desta escola/agrupamento escolar em termos de Assistentes Operacionais?

2. Quantos  Assistentes  Operacionais  foram  contratados  pelo  agrupamento  de  escolas/escola  não

agrupada, em regime de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo a Tempo Parcial no corrente

ano letivo?

3. Quantos Assistentes Operacionais ainda serão contratados pelo agrupamento de escolas/escola não

agrupada, em regime de Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo a Tempo Parcial no corrente

ano letivo?

Palácio de São Bento, 27 de setembro de 2016.

Os deputados


