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  Exmo. Senhor 

  Presidente do Conselho de Administração do 

             Hospital Senhora da Oliveira, E.P.E.  

                          Rua dos Cutileiros  

               4810-055  GUIMARÃES 
REG. AV. REC.       
 
N/ Refª 157/2016                                              V/ Refª                                           Data: Porto, 2016/07/13 
 
ASSUNTO: Bolsa de Recrutamento de Técnicos de Diagnóstico e Terapêutica 

   Área Terapia da Fala - Composição do Júri 

 

 

Ex.mo Senhor Presidente, 

 

Tomámos agora conhecimento de que se encontra a decorrer um processo de constituição de 

uma bolsa de recrutamento de técnicos de diagnóstico e terapêutica – área de Terapia da 
Fala, aberto por deliberação deste Conselho de Administração de 6 de junho de 2016, 

publicado no respetivo site (http://www.hospitaldeguimaraes.min-saude.pt), nos termos do qual 

o júri nomeado para o efeito é constituído pela Diretora do Serviço de Medicina e Reabilitação 

e por uma Administradora Hospitalar, e apenas por uma Técnica de Diagnóstico e Terapêutica 

da área. 

 
Ora, atendendo à referida composição do Júri, verifica-se que este não foi designado de acordo 

com as regras previstas no art. 40.º do Decreto-Lei n.º 564/99, de 21 de dezembro. Esta 

disposição determina que o Júri seja constituído de entre “técnicos integrados na carreira, 

pertencentes ao próprio estabelecimento ou serviços, da profissão a que respeita o 
concurso” (n.º1), ou, em caso de impossibilidade, por “técnico de diagnóstico e terapêutica 

dessa profissão do quadro de outro estabelecimento ou serviço” (n.º 8). 
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Muito embora o tipo de vinculação que estará em causa diga respeito à celebração de 

contratos individuais de trabalho, não podemos deixar de manifestar a nossa absoluta oposição 

face a esta desigualdade na contratação de técnicos de diagnóstico e terapêutica, admitidos no 

âmbito de uma mesma carreira especial, com Estatuto próprio (Dec.-Lei n.º 564/99, de 21-12), 

invocando o paralelismo necessariamente existente com a relação jurídica de direito público. 

Com efeito, numa altura em que se caminha a passos largos em direção à convergência de 

regimes entre o setor privado e o setor público no âmbito da Saúde, entendemos ser 

absolutamente descabido de fundamento este tratamento diferenciado de técnicos de 

diagnóstico e terapêutica que se pretendem admitir para o exercício das mesmas funções de 

outros técnicos, da mesma profissão, mas integrados na carreira. 

Isto posto, entendemos que assiste aos técnicos de diagnóstico e terapêutica candidatos à 

supra referida bolsa de recrutamento o direito a serem “avaliados” curricularmente e admitidos 

por quem seja detentor da mesma habilitação profissional, garantindo assim o respeito pelo 

princípio fundamental da igualdade (art. 13.º da C.R.P.) e demais princípios administrativos e 

constitucionais, a cujo cumprimento este Hospital, mesmo enquanto E.P.E., está vinculado.  

Solicitamos, por isso, a intervenção do Senhor Presidente do Conselho de Administração no 

sentido de alterar a composição do Júri, de forma a repor a legalidade do processo constituição 

da bolsa de recrutamento. 

  
Apresentamos-lhe os nossos melhores cumprimentos. 

  

 

P’lo Secretariado Nacional         

          José Edgar Valente Loureiro 
       Presidente 
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