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Sua Referência:
Nossa Referência: FP-298/2016
Data: 17/11/2016

Exmo. Senhor
Presidente do Conselho Diretivo
do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P.
Rua de Xabregas, 52
1949-003 LISBOA

Assunto: Precariedade no Centro de Emprego e Formação Profissional de Évora

Senhor Presidente,
Chegou ao conhecimento da FENPROF que o Centro de Emprego e Formação Profissional de
Évora não tem pagado o valor salarial devido aos seus formadores que estão a recibos verdes dentro
dos prazos exigidos e que esta seria uma prática habitual deste Centro e de outros Centros do IEFP.
A confirmar-se esta situação, ela é extremamente grave e claramente lesiva dos direitos dos
trabalhadores, neste caso em concreto formadores que estão a ser duplamente penalizados: a
desadequação do contrato que têm face ao trabalho que desenvolvem (prestação de serviços) e os
salários em atraso.
Aliás, esta situação de recurso ilegal à precariedade na contratação de formadores através de
falsos recibos verdes para suprir necessidades permanentes do IEFP é completamente inaceitável
para a FENPROF, que a tem vindo a denunciar junto de diversas instâncias. Registamos, ainda, que
esta é uma situação ainda mais inaceitável quando é precisamente o IEFP, organismo público que
tem a responsabilidade de zelar pela qualidade do emprego, a recorrer a este tipo de contratos, em
que claramente não se trata de situações de trabalhadores independentes, bem pelo contrário, como
claramente está demonstrado no Aviso n.º1/2015, de 28 de dezembro, de recrutamento e seleção de
formadores e, já anteriormente, pelo Aviso n.º 1/2012, de 18 de dezembro.
Assim, face ao exposto anteriormente, vimos solicitar os seguintes esclarecimentos:
1.

Tem V.Ex.ª conhecimento de situações de salários em atraso em Centros de Emprego e
Formação Profissional do IEFP?

2.

Estão a ser desenvolvidas iniciativas no sentido de garantir um contrato com direitos aos
formadores que asseguram necessidades permanentes do IEFP?

Aguardando uma resposta tão rápida quanto possível, receba os nossos melhores
cumprimentos.
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