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 REQUERIMENTO Número     /XII (     .ª) 

 PERGUNTA Número      /XII (     .ª) 

 

Assunto: Empresa privada contratada para proceder ao recrutamento e à seleção de Trabalhadores 

para o exercício de funções no Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E., Santa 

Maria da Feira. 

Destinatário: Ministério da Saúde  

 
 
Exmº. Senhor Presidente da Assembleia da República 

O Bloco de Esquerda teve conhecimento que o Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. 

(CHEDV), em Santa Maria da Feira, está a recorrer a uma empresa privada para selecionar, recrutar e 

contratar assistentes operacionais. Mais, sabe o Bloco de Esquerda que a estes novos trabalhadores está a 

ser oferecido um contrato a termo, apesar de as necessidades serem permanentes 

Esta situação é grave e exige explicações porque o CHEDV tem um departamento de Recursos Humanos 

que é perfeitamente capaz de realizar todos os procedimentos de seleção e recrutamento. Não se percebe, 

por isso, o recurso a privados e a contração de despesa com estas contratações para fazer aquilo que o 

centro hospitalar é capaz de fazer.  

Não nos esqueçamos que os candidatos a este procedimento concursal exercerão funções na base do 

contacto directo com os doentes e familiares destes, assim como com os demais profissionais, pelo que 

apresentamos as nossas dúvidas relativamente à aptidão da empresa privada de deter conhecimentos 

suficientes no referido contexto hospitalar para assim poder aferir e apurar os requisitos que a natureza da 

função implica e exige. 

O Bloco de Esquerdo teve, igualmente, conhecimento de que, no espaço de pouco mais de um ano, o 

Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, E.P.E. recorreu a esta empresa privada, pelo menos 2 vezes, 

tendo sido em outubro de 2016 a última vez que tal situação ocorreu. As provas de selecção realizaram-se 

nas instalações daquele e foram facultadas aos candidatos fotocópias quase imperceptíveis para a 

execução das provas de selecção, o que permeabilizou dificuldades na visualização das questões ali 

constantes. 

É inaceitável que uma entidade pública com recursos para o efeito, se faça representar por uma entidade 

privada duvidosa nos seus critérios de recrutamento e selecção, ao apresentar ferramentas menos 

apropriadas para a realização de provas nesse contexto, prejudicando claramente os candidatos. 

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 Saúde, 

solidariedade e segurança social, as seguintes questões: 

1. O Governo tem conhecimento desta situação? 
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2. Qual o valor acordado entre as partes para a prestação de um serviço desta natureza? 

3. Sabe o Governo informar qual o motivo pelo qual o Conselho de Administração deste Centro 

Hospitalar optou pela contratação dos serviços disponibilizados por esta empresa privada, usando 

para o efeito dinheiros públicos? 

4. Quais as competências que a mesma detém para o recrutamento e selecção de pessoas no 

exercício de funções com um carácter tão específico como o do apoio aos doentes e aos 

profissionais envolvidos no tratamento daqueles? 

Palácio de São Bento, 24 de fevereiro de 2017. 

 

O deputado                                                                 

Moisés Ferreira 

 

 

 

 

 


