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Resumo  

 

A investigação que a seguir se apresenta integra-se no âmbito do VI 

Curso de Mestrado em Serviço Social, da Escola Superior de Altos Estudos do 

Instituto Superior Miguel Torga, centrando-se a análise no “Mercado de 

Trabalho em Serviço Social no Sector Público em Portugal, nos anos 90. 

Análise a Partir da Abertura de Concursos Públicos.” 

Neste sentido procedeu-se a uma análise das ofertas de emprego em Serviço 

Social para a Administração Pública Central e para a Administração Pública 

Local, partindo do levantamento de concursos públicos, para Técnicos 

Superiores de Serviço Social, publicados em Diário da República, entre o dia 

16 do mês de Agosto 1991 (data da publicação do Dec. -Lei nº 296/91 que veio 

criar e regulamentar a carreira de Técnico Superior de Serviço Social) até ao 

mês de Dezembro de 1999. 

Abordam-se as principais transformações no mundo do trabalho e suas 

repercussões no Serviço Social, considerando algumas questões da crise 

capitalista, globalização e implementação de políticas neo liberais. 

Analisam-se também, algumas das principais directrizes subjacentes aos 

programas do XI, XII e XIII Governos Constitucionais, existentes nos anos 90 

em Portugal, e correspondentes políticas sociais que deste modo, contribuíram 

para o crescimento do mercado de trabalho dos Assistentes Sociais. 

Procedeu-se a uma abordagem sobre o estado da formação em Serviço 

Social e o reconhecimento da atribuição do grau de licenciatura em 1989, 

assim como a criação e regulamentação da carreira Técnica Superior de 

Serviço Social no sector público em 1991, e as principais alterações que a 

partir de então se fizeram sentir ao nível de mercado de trabalho. 

Pretende-se assim com este estudo, contribuir para um conhecimento 

mais aprofundado do mercado de trabalho no sector público na década de 90, 

dos Assistentes Sociais, dando a conhecer o número de concursos públicos 



(691) e número de vagas (1478) distribuídos pela Administração Pública 

Central (436 concursos e 1132 vagas) e pela Administração Pública Local (255 

concursos e 346 vagas), apresentando as entidades que mais profissionais 

admitiram para os seus serviços. 

Apresentam-se também os tipos de concursos publicados (internos e 

externos), as categorias profissionais e a distribuição por distrito, 

correlacionando respectivamente, com o número de concursos e número de 

vagas. 
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