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Procedimento concursal para constituição de relação jurídica de emprego na 

modalidade de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, para 

preenchimento de um posto de trabalho, correspondente à carreira e categoria de 

Técnico Superior previsto no mapa de pessoal da Região de Turismo do Algarve, 

para exercer funções no Gabinete de Apoio ao Empresário (CIT_1/2022) 

 

AVISO 1/2022 

 

1. Torna-se público que, por despacho do Presidente da Região de Turismo do 

Algarve, datado de 24 de janeiro de 2022, se encontra aberto procedimento 

concursal, pelo período de dez dias úteis a contar do dia seguinte ao da publicitação 

na Bolsa de Emprego Público (BEP), para preenchimento de posto de trabalho, na 

carreira e categoria de Técnico Superior, na modalidade de contrato individual de 

trabalho por tempo indeterminado, do mapa de pessoal da Região de Turismo do 

Algarve. 

2. Para efeitos do disposto da al. c), n.º 5 do art.º 157.º do Decreto-Lei n.º 

84/2019, de 28 de junho, a Direção-Geral da Administração e Emprego Público, 

emitiu declaração de inexistência de trabalhadores em situação de requalificação, 

com o perfil adequado ao exercício das funções a concurso e consideradas 

imprescindíveis tendo em vista a prossecução das atribuições e o cumprimento das 

obrigações de prestação de serviço público desta entidade, no dia 30 de novembro 

de 2021. 

3. Ao presente procedimento concursal é aplicável a tramitação prevista no Capítulo 

II do Regulamento Interno do Pessoal da Região de Turismo do Algarve 

(REGU_015) e Código do Procedimento Administrativo. 

4. Prazo de validade: o procedimento concursal é válido para o posto de trabalho 

em referência e caduca com a sua ocupação, sem prejuízo de poder cessar por ato 

devidamente fundamentado, ou por inexistência de candidatos. 

5. Local e horário de trabalho: Edifício sede da Região de Turismo do Algarve, 

sito na Av. 5 de Outubro, 18-20, 8000-076 Faro, em regime de horário de trabalho 

flexível. 

6. Funções a desempenhar: Informar e apoiar os empresários e investidores 

sobre a política de incentivos e de apoios existentes para o setor do turismo;  

Informar e apoiar os empresários e investidores sobre oportunidades de 
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investimento; Desenvolver e promover iniciativas junto dos empresários, efetuando 

atendimento acompanhado e personalizado, facilitando contactos, agilizando 

processos, ajudando a ultrapassar problemas burocráticos, apoiando na rápida 

resolução de questões, informando sobre os diversos trâmites processuais; Prestar 

informação relevante para a atividade económica, nomeadamente quanto à criação 

de empresas, localização, licenciamento, informação estatística, instrumentos de 

apoio nacionais e comunitários, normativas nacionais e comunitárias, oportunidades 

de negócio, entre outras do foro económico; Apoiar na produção de conteúdos 

sobre as matérias de interesse para os empresários do setor turístico;  Fazer a 

ligação entre entidades públicas e privadas de âmbito local, regional e nacional, no 

sentido de agilizar o contacto entre empresários e as referidas instituições; Planear 

e organizar sessões informativas, seminários, conferências e encontros temáticos, 

dirigidos ao setor turístico empresarial; Elaborar e analisar dados estatísticos; 

Atualizar e analisar bases de dados de suporte à atividade turística; Realizar 

estudos diversos no âmbito da atividade turística; Monitorizar informação de 

interesse para a atividade turística. 

7. Perfil pretendido: os candidatos devem ser titulares de habilitação académica 

de nível VI, domínio das aplicações informáticas do Microsoft office (Excel, 

Powerpoint, Outlook e word) competências interpessoais e capacidade de 

relacionamento, espírito de equipa, proactividade, responsabilidade para com o 

serviço e espírito analítico e rigoroso, iniciativa, experiência e conhecimentos 

técnicos na área, domínio da língua inglesa, carta de condução e disponibilidade 

imediata. 

8. Habilitações literárias exigidas: Licenciatura nas áreas de economia ou 

gestão. 

9. Remuneração e suplementos – A remuneração é a que constar na tabela 

única remuneratória para a carreira de Técnico Superior, posição remuneratória 2 e 

nível remuneratório 15, atualmente de 1.215,93 € (mil duzentos e quinze euros e 

noventa e três cêntimos), e os suplementos são os que forem devidos aos 

trabalhadores em funções públicas, nomeadamente, subsídio de refeição e subsídio 

de férias e de Natal. 

10. Requisitos de admissão — Podem candidatar-se todos os indivíduos de 

nacionalidade portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção 

internacional ou lei especial e não inibidos para o exercício das funções a concurso, 

titulares de uma das habilitações literárias identificadas no ponto 8. 

11. Apresentação de candidaturas — A candidatura deverá ser formalizada 

mediante o preenchimento do formulário próprio de utilização obrigatória, 
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disponível na área restrita da página eletrónica em 

https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/566/concursos.aspx, com indicação 

expressa a qual procedimento se candidata (CIT_1/2022): 

a) Não são admitidas candidaturas remetidas por correio eletrónico; 

b) Não são admitidas candidatura remetidas em formato papel. 

12. As candidaturas devem ser acompanhadas, obrigatoriamente, dos seguintes 

documentos, sob pena de exclusão: 

12.1. Curriculum vitae detalhado, atualizado, datado e assinado, em 

português, no qual conste as funções exercidas, com indicação dos 

respetivos períodos e entidades empregadoras; 

12.2. Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações literárias 

detidas pelo candidato; 

12.3. Fotocópia legível dos documentos comprovativos das ações de formação 

concluídas e relacionadas com as funções a concurso, com indicação da 

respetiva duração e entidade formadora; 

12.4. Os candidatos, se assim o entenderem, podem juntar outros documentos 

que considerem relevantes para apreciação do seu mérito. 

13. Os candidatos possuidores de habilitação literária obtida em país estrangeiro 

devem apresentar, conjuntamente com o comprovativo da sua habilitação o 

documento de reconhecimento de habilitações estrangeiras previsto na legislação 

portuguesa. 

14. Assiste ao júri a faculdade de exigir aos candidatos, em caso de dúvida, sobre a 

situação que descreveram, a apresentação de documentos comprovativos das suas 

declarações. 

15. Métodos de seleção — Os métodos de seleção a utilizar no presente 

concurso, com carácter eliminatório, são a avaliação curricular, a prova de 

conhecimentos escrita e a entrevista profissional, em consonância com o 

estabelecido no Regulamento Interno do Pessoal da Região de Turismo do Algarve 

(REGU_015).  

15.1. Avaliação curricular – visa apreciar a habilitação académica (HA), a 

formação profissional (FP) e a experiência profissional (EP), de acordo com 

as tarefas descritas no ponto 6 do presente aviso, é avaliada de 0 a 20 

valores, com expressão até às centésimas e tem caracter eliminatório, 

sendo valorizada do seguinte modo: 

 

a) Habilitação académica de base (HAB): 

 

https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/566/concursos.aspx
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Habilitação Pontuação 

Doutoramento em Economia ou Gestão 20 Valores 

Mestrado em Economia ou gestão 19 Valores 

Licenciatura em Economia ou Gestão 18 Valores 

 

b) Formação Profissional (FP): Em que serão apenas consideradas as ações de 

formação, nas áreas a concurso, de acordo com a duração, incluindo pós-

graduações e especializações, concluídas nos últimos cinco anos. 

As ações de formação serão classificadas até ao máximo de 20 valores, do seguinte 

modo: 

Duração Pontuação 

Ações com duração até 7 horas 1 Valor 

Ações com duração entre 8 a 14 horas 3 Valores 

Ações com duração entre 15 a 35 horas 5 Valores 

Ações com duração entre 36 a 60 horas 7 Valores 

Ações com duração superior a 60 horas 9 valores 

 

c) Experiência Profissional (EP) - onde serão ponderadas a experiência do 

exercício de funções efetivamente exercidas na área para a qual o procedimento 

concursal se destina e o respetivo tempo de serviço, como segue: 

 

Tarefas efetivamente exercidas Duração 

Até 6 

meses 

Entre 6 e 

12 meses 

Mais de 

12 meses 

Apoio a empresários e investidores sobre 

oportunidades de investimento  

1,00 1,50 2,50 

Apoio a empresários e investidores sobre 

incentivos financeiros e legislação turística 

1,00 1,50 2,50 

Prestação de informação sobre criação de 

empresas e licenciamentos 

0,50 1,00 1,50 

Elaboração e/ou análise de processos de 

candidaturas a programas de apoio financeiro 

1,00 1,50 2,00 

Produção de conteúdos sobre temáticas de 

interesse para os empresários e investidores 

e sua divulgação 

0,75 1,25 1,50 

Organização de sessões informativas sobre 

assuntos de interesse para os empresários e 

investidores 

0,50 1,00 2,00 

Tratamento de dados estatísticos diversos 0,50 1,25 1,50 

Produção de conteúdos para materiais 

informativos sobre diversas matérias de 

interesse para os empresários do setor 

0,75 1,25 1,50 

Prática de atendimento personalizado com 

empresários e investidores  

0,75 1,25 1,50 
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Prestação de informações variadas do foro 

económico 

0,50 1,25 1,50 

Realização de estudos sobre a atividade 

empresarial 

0,75 1,25 2,00 

Total 8 14 20 

 

Classificação da avaliação curricular – é a seguinte: 

 

HABx25+FPx15+EPx60 

100 

 

Em que: 

Ao fator habilitação académica (HAB) é atribuída uma ponderação de 25; 

Ao fator formação profissional (FP) é atribuída uma ponderação de 15; 

Ao fator experiência profissional (EP) é atribuída uma ponderação de 60. 

 

15.2. Prova de conhecimentos escrita (PCE) – A prova escrita é de caráter 

eliminatório para os candidatos que obtiverem pontuação inferior a 10 

valores, com natureza teórica, de realização individual, e visa avaliar os 

conhecimentos académicos, profissionais e as competências técnicas dos 

candidatos necessários ao exercício do cargo e terá a duração de 1:30. 

 

A prova é constituída por 3 grupos, pontuada da seguinte forma: 

Grupo I - Atribuições e competências da Região de Turismo do Algarve - 5 valores; 

Grupo II - Direitos e deveres dos trabalhadores – 5 valores; 

Grupo III – Legislação turística, incentivos financeiros e licenciamentos – 10 

Valores 

Bibliografia: 

Lei n.º 33/2013, de 16 de maio e Estatutos da Região de Turismo do Algarve 

disponíveis em: https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/477/legislacao.aspx; 

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na redação atual, disponível em: 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475  

Legislação turística, incentivos e licenciamentos, disponível em: 

https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/297/apoio-ao-empresario.aspx  

 

15.3. Entrevista profissional de seleção (EP) – visa avaliar de forma 

objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 

comportamentais, nomeadamente os relacionados com a capacidade de 

comunicação e o relacionamento interpessoal, tem caracter eliminatório, 

https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/477/legislacao.aspx
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475
https://www.turismodoalgarve.pt/pt/menu/297/apoio-ao-empresario.aspx
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sendo avaliada pelos níveis de Excelente, Muito Bom, Bom, Suficiente, 

Reduzido e Insuficiente a que correspondem respetivamente, 20, 18, 16, 

12, 8, 4, obtendo-se o resultado final através da média aritmética 

ponderada das classificações dos parâmetros a avaliar: 

a) Experiência profissional na área a recrutar (EPC) – aprecia o percurso 

profissional do candidato, na área a concurso, nomeadamente os conhecimentos 

técnicos. 

b) Capacidade de comunicação e Relacionamento Interpessoal (CPC) - 

aprecia a coerência e clareza do discurso, a riqueza vocabular, a capacidade de 

compreensão e interpretação das questões colocadas e ainda o comportamento do 

candidato relativamente ao trabalho de grupo, gestão de conflitos e autoconfiança. 

 

A classificação da entrevista profissional é a seguinte: 

 

EP = EPCx70+CPCx30 

100 

Em que: 

Ao fator experiência profissional na área a recrutar (EPC) é atribuída uma 

ponderação de 70; 

Ao fator capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal (CPC) é 

atribuída uma ponderação de 30. 

 

A Classificação final (CF) será expressa de 0 a 20 valores, com arredondamentos às 

milésimas, e resulta da aplicação da seguinte fórmula: 

 

AVx20+PCEX30+EFx50 

100 

 

Em que: 

Ao fator avaliação curricular (AV) é atribuída uma ponderação de 20; 

Ao fator prova de conhecimentos escrita (PCE) é atribuída uma ponderação de 30, 

Ao fator entrevista profissional (EP) é atribuída uma ponderação de 50. 

 

16. São motivos de exclusão dos candidatos: 

a) O não cumprimento dos requisitos mencionados no presente aviso; 

b) A obtenção de classificação inferior a 9,5 valores em qualquer dos métodos de 

seleção; 

c) A não comparência à entrevista profissional. 
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17. As atas onde constam todas as deliberações do júri, bem como a classificação 

final dos candidatos, serão disponibilizadas no endereço eletrónico da Região de 

Turismo do Algarve. 

18. Findo o procedimento, a lista unitária de classificação final será alvo de 

notificação a todos os candidatos para efeitos de audiência prévia.  

19. O júri pode considerar que nenhum dos candidatos reúne as condições para ser 

contratado. 

20. Composição do júri — O júri tem a seguinte composição: 

21. Presidente do júri – Maria de Fátima Catarina Coelho Vice-Presidente da Região 

de Turismo do Algarve, que será substituída nas suas faltas e impedimentos pelo 

1.º Vogal efetivo; 

1.º Vogal efetivo – Maria Filomena Grelha Correia, Diretora do Núcleo 

Administrativo e Financeiro, em regime de substituição, na RTA; 

2.º Vogal efetivo - Maria Elisabete Delfim dos Santos Máximo, Técnica Superior do 

Mapa de Pessoal da RTA; 

Vogais suplentes – Duarte Filipe Gomes Padinha, Diretor do Departamento 

Operacional da RTA e Susana Isabel de Sousa Miguel, Diretora do Núcleo de 

Planeamento, Comunicação, Imagem e Qualidade da RTA. 

22. No cumprimento do estabelecido na al. h), do art.º 9.º da Constituição da 

República Portuguesa, a Região de Turismo do Algarve, enquanto entidade 

empregadora pública, promove ativamente uma política de igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres no acesso ao emprego e na progressão 

profissional, providenciando escrupulosamente toda e qualquer forma de 

descriminação. 

23. No cumprimento do disposto na Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto que assegura 

a execução, na ordem jurídica nacional, do Regulamento (UE) 2016/679 do 

Parlamento e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação 

desses dados, a RTA atuará na qualidade de responsável pelo tratamento dos 

dados, conforme previsto na Política de Privacidade da instituição, sendo que, só 

utilizará os dados, única e exclusivamente, para os fins previstos no presente 

procedimento. 

 

O Presidente, João Fernandes 
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