ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Expeça - se
REQUERIMENTO

X

PERGUNTA

Número

/

(

.ª)

Número

/ XIV (

2 .ª)

Publique - se

O Secretário da Mesa

Assunto: Atrasos na contratação prevista de trabalhadores da DGPC

Destinatário: Ministra da Cultura

Exmo. Senhor Presidente da Assembleia da República
Foram assumidos, publicamente, compromissos do Ministério da Cultura e da Direção Geral do
Património Cultural no sentido de efetuar com celeridade novos recrutamentos de trabalhadores
de Arqueologia, designadamente: 1 investigador em paleobotânica (vacatura posto trabalho), 1
conservador-Restaurador (CNANS), 2 assistentes técnicos.
A estes trabalhadores acresce a necessidade de colmatação urgente de postos de trabalhos
vagos por aposentação, a saber: 1 investigador em arqueozoologia; 1 conservador de Museu; 1
técnico superior de biblioteca e arquivo, 2 arqueólogos, 1 desenhador.
Além disso, existe uma evidente demora na concretização dos concursos para as EEA Grants
destinadas ao CNANS (2 conservadores-restauradores e 3 arqueólogos), situação que, por
várias vezes, o Governo disse estar a ser resolvida. Facto é que, passados muitos meses, ainda
não o foi.
Além da carência global de trabalhadores da DGPC e estruturas dependentes, é forçoso dar
resposta às necessidades urgentes. Tal não pode ser feito de qualquer maneira, tem de ser com
vínculos estáveis e respeito pelos direitos.
O PCP rejeita qualquer tentativa de substituir trabalhadores em falta por trabalhadores sujeitos à
condição precária de bolseiro, por recurso ao chamado “emprego científico”.
Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais devidamente aplicáveis, solicitase a V.ª Ex.ª que possa remeter ao Governo, por intermédio do Ministério da Cultura, as
seguintes questões:
1. Qual o ponto de situação em relação aos novos recrutamentos de trabalhadores de
Arqueologia, designadamente, 1 investigador em paleobotânica (vacatura posto trabalho), 1
conservador-Restaurador (CNANS), 2 assistentes técnicos?
2. Que medidas urgentes vai o Governo tomar para preencher os postos de trabalhos vagos por
aposentação, nomeadamente, 1 investigador em arqueozoologia; 1 conservador de Museu; 1
técnico superior de biblioteca e arquivo, 2 arqueólogos, 1 desenhador?
3. Qual o ponto de situação em relação aos concursos para as EEA Grants destinadas ao
CNANS (2 conservadores-restauradores e 3 arqueólogos)?
4. Que medidas vai o Governo tomar para combater a carência global de trabalhadores da
DGPC e estruturas dependentes, contratando trabalhadores com vínculos estáveis e
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respeitando integralmente os seus direitos?

Palácio de São Bento, 5 de maio de 2021
Deputado(a)s
ANA MESQUITA(PCP)
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