Projeto UE-PAANE - Programa de Apoio aos Actores Não Estatais
“Nô Pintcha pa Dizinvolvimentu” – Fase di Kambansa

RECOMENDAÇÕES IIIºDJUMBAI TEMÁTICO:
“A contratação dos Recursos Humanos da Função Pública”
PAINEL I


Necessidade urgente de proteger as reformas em curso na
Administração Pública da ação nefasta da classe política;



O Manual de Procedimentos da Administração Pública deve ser
vulgarizado para melhor utilização pelos interessados;



Os regimes de exceção da Função Pública devem ser revistos
para uma melhor justiça e igualdade de oportunidades;



As estruturas académicas, a respetiva nomenclatura e regras de
funcionamento devem ser adaptados de acordo com a sua
especificidade;



Deve-se proceder à harmonização da nomenclatura existente a
nível dos institutos e departamentos estatais.

PAINEL II


O Ministério da Função Pública deve melhorar a sua capacidade
de fiscalização dos concursos públicos e da aplicação dos
requisitos exigidos, essencialmente a isenção e a transparência;



A figura do Reitor deve ser introduzida na orgânica da
administração pública e equiparada a outras funções similares;



Ao Ministério da Função Pública deve ser atribuída a competência
de anular concursos públicos com vícios;



Encorajar as Organizações da Sociedade Civil a organizar
seminários de formação para informar os funcionários sobre os
seus direitos (ex. a Associação das Mulheres Juristas,
organizações de defesa dos direitos dos cidadãos, etc.);
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As Organizações da Sociedade Civil devem monitorizar os
comportamentos negativos dos funcionários e agentes públicos,
para garantirem uma melhoria na qualidade do atendimento.

PAINEL III


Recomenda-se a criação de um Tribunal Administrativo;



O Ministério da Função Publica deve disseminar informação e
instruir os funcionários públicos sobre os procedimentos a seguir
em caso de reclamação ou impugnação em situações de
insatisfação resultante de concursos públicos;



Seminários de formação devem ser organizados para informar os
agentes públicos e os cidadãos em geral sobre as modalidades
de contratação da função pública, a evolução na carreira e os
mecanismos e instrumentos do contencioso administrativo.
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