Caros colegas,

No sentido de tentar clarificar algumas matérias de que os associados nos têm
feito chegar, iremos, não só, organizar um Webinar nos próximos dias, como
construímos as seguintes FAQ´s que se debruçam sobre as principais questões
relativas ao processo de transição para a nova carreira e sobre a progressão
remuneratória.

1. O Decreto-Lei N.º 34/2021 é aplicado aos CIT, ou só aos CTFP?
A Lei n.º 34/2021 só se aplica aos Contratos de Trabalho em Funções Públicas
(CTFP). Contudo, todas as alterações remuneratórias que sejam feitas no regime CTFP
são refletidas para os CIT por força do Decreto-Lei 110/2017 e, a contagem de tempo
de serviço e sua relevância para efeitos de alteração da posição remuneratória conforme descrito no Acordo Coletivo de Trabalho, assinado pelo SINDITE, publicado
em Boletim de Trabalho e Emprego (BTE) n.º 23 de 2018 - deve ser contabilizada desde
o início de funções, como se os CIT tivessem sido contratados em regime CTFP desde
o início. Do referido quadro legislativo, resulta a aplicação de um regime de
equivalência entre os CIT e os trabalhadores contratados em regime de contrato de
trabalho em funções públicas.
Simplificando: os efeitos da lei aplicam-se aos CIT, mas não diretamente, pelo
que comunicações oficiais que referenciem a Lei não devem especificar os CIT.
2. É necessário algum procedimento da minha parte para que o seja?
Não, a aplicação da lei é oficiosa e deve ser efetuada pelos serviços de Recursos
Humanos dos Hospitais, não carecendo de qualquer intervenção por parte do
trabalhador TSDT.
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Contudo, devido às interpretações, muitas vezes obscuras, por parte destes
Serviços de Recursos Humanos - como, aliás, já tivemos oportunidade de informar via
comunicado - o SINDITE estará sempre disponível, para verificar da conformidade do
procedimento, aos nossos sócios em caso de dúvida ou inconformidades.
3. Qual é a pontuação legalmente atribuída por cada ano de trabalho?
Segundo comunicação oficial da ACSS aos Recursos Humanos dos Hospitais, os
pontos são atribuídos da seguinte forma, igualmente, como respondemos na
pergunta 1, a todos os TSDT independentemente do vínculo laboral:
2004 – 2007 – 1.5 Pontos

2008 – 2018 – 1 Ponto

Obviamente que o SINDITE não concorda com esta resposta, continuando, em
todos os meios em que exerce a sua influência, a reivindicar a aplicação da solução de
1,5 pontos por ano desde 2008 até à presente data e, bem assim, insistindo na
regulamentação da avaliação de desempenho para a carreira especial de TSDT.
4. Se não tiver avaliação como a posso obter? E o que devo ter em conta ao efetuar
este pedido?
Se não tiver avaliação deve requerê-la à sua Coordenação ou, em substituição,
através de ponderação curricular aos Recursos Humanos do Hospital. Deve ter em
consideração que essa substituição tem, por princípio o sistema SIADAP, com quotas.
5. Mudei de local de trabalho, como me serão contados os pontos?
Se o vínculo laboral for através de Contrato Individual de Trabalho (CIT) a
antiguidade só é contada desde o momento que foi feito o contrato com a EPE. Se
houve rescisão com um Hospital e novo contrato com outro, o tempo conta a partir
da assinatura do último contrato.
No caso do Contrato de Trabalho em Funções Públicas (CTFP) esse tempo é
contabilizado desde a tomada de posse em continuidade, independentemente de
eventual mudança de instituição.
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6. Se me faltar apenas 0.5 ou 1 pontos para perfazer os 10, terei de esperar 3 anos
para subir de escalão?
Sim, nos termos do disposto no art.º. 156º, nºs 7 e 8 da Lei 35/2014, de 20/06, há lugar a
alteração da posição remuneratória, logo que o trabalhador reúna os 10 pontos de
avaliação e, em regra, reporta-se ao dia 01 de janeiro do ano em que tiver lugar. Desta
forma, como a avaliação é feita em triénios, o trabalhador tem de aguardar pela
conclusão do ciclo avaliativo em que perfez os 10 pontos de avaliação.
7. Estive de licença ou baixa, como serão contados os meus anos de trabalho?
As situações de licença por parentalidade, de baixas por acidente de trabalho ou por
doença profissional correspondem legalmente a serviço efetivo, para todos os efeitos,
pelo que não poderão prejudicar a avaliação de desempenho e, os seus efeitos.
Quanto às demais situações de ausência, de referir que a Lei 66-B/2007, de 28/11, que
aprovou o SIADAP e que deve ser aplicado aos TSDT com as devidas adaptações,
expressamente prevê que o trabalhador que tenha prestado serviço efetivo durante,
pelo menos, um ano, deve ser objeto de avaliação.
A referida exigência, de pelo menos um ano completo de serviço efetivo para a
aplicação da avaliação de desempenho, aplica-se às avaliações de desempenho relativas
ao ano 2013 em diante.
No caso de ter estado ausente por períodos prolongados, superiores a um ano, fora
dos casos de doença profissional e acidente em serviço, como sucede em situações de
doença natural, licença sem vencimento, entre outras, o contrato de trabalho poderá ter
ficado suspenso e, não conferir direito à contagem daquele período, para efeitos de
alteração da posição remuneratória.
_
Aproveitamos a oportunidade, para informar que o SINDITE mantém na sua
matriz funcional a defesa dos interesses de todos os TSDT. Pelo que, nunca
produziríamos um documento que não abrangesse todos, qualquer que seja o vínculo
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ou a situação laboral. Estamos, como sempre estivemos, disponíveis para esclarecer
qualquer questão que os nossos associados nos coloquem, para o que reafirmamos
que, a resposta construída com a nossa ajuda é fiável, responsável e defensável nas
superiores instâncias.
Como parceiros sociais que somos, parte integrante de diversas Federações e
Confederações Sindicais, temos uma responsabilidade legal na representatividade
dos TSDT e, é na confiança dos nossos sócios que baseamos todo o nosso trabalho.
Saudações Sindicais,

O Secretariado Nacional
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