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Procedimento concursal para provimento do lugar de Diretor do 

Núcleo Administrativo (ADFI/2021) 

_________________________________________________________________ 

Ata n.º 1 

Aos treze dias do mês de setembro de 2021, reuniram, por videoconferência, os 

Excelentíssimos Senhores, João Pedro Ferreira Caldas Fernandes, Maria de Fátima 

Catarina Coelho e Nuno José Batista da Silva Monteiro, respetivamente presidente e 

vogais do júri do concurso acima identificado, com a seguinte ordem de trabalhos:  

1. Designação do secretário dos trabalhos; 

2. Definição dos critérios de exclusão dos candidatos; 

3. Definição dos critérios e parâmetros da avaliação curricular; 

4. Definição dos critérios e parâmetros da entrevista profissional; 

5. Definição da fórmula de classificação final; 

6. Definição dos critérios de desempate. 

 

__________________________________________________________________ 

1. Designação do secretário dos trabalhos – Foi designada como secretário dos 

trabalhos o Técnico de Recursos Humanos Hugo Viegas. 

 

2. Definição dos critérios de exclusão dos candidatos – Serão excluídos os 

candidatos que: 

a) Não sejam titulares de licenciatura em áreas de ciências humanas ou sociais; 

b) Não apresentem o curriculum vitae devidamente detalhado, atualizado, 

datado e em português; 

c) Não apresentem documentos emitidos pelas entidades empregadoras que 

comprovem o exercício de funções nas áreas a concurso; 

d) Não apresentem comprovativo das habilitações literárias de que são titulares, 

ou documento de reconhecimento de habilitações estrangeiras previsto na 

legislação portuguesa, se for caso disso; 

e) Obtenham classificação inferior a 10 valores, em qualquer um dos métodos 

de seleção; 

f) Não compareçam à entrevista profissional de seleção. 
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3. Definição dos critérios e parâmetros da avaliação curricular – a avaliação 

curricular visa apreciar a habilitação académica (HA), a formação profissional (FP) e 

a experiência profissional (EP) dos candidatos, com os critérios a seguir elencados: 

 

3.1 – Habilitação Académica (HA) - onde será ponderado o nível habilitacional ou 

equiparação legalmente reconhecida, ou outra habilitação académica superior, nas 

áreas de ciências humanas ou sociais, como segue: 

 

Habilitação literária Pontuação 

Licenciatura 18 Valores 

Mestrado 19 Valores 

Doutoramento 20 Valores 

 

 

3.2 – 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 

 

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

exercício de funções dirigentes e as funções efetivamente exercidas na área para a 

qual o procedimento concursal se destina e o respetivo tempo de serviço, como 

segue: 
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Funções efetivamente exercidas 

Duração 

Até 4 anos 
Entre 4 e 
6 anos 

Mais de 
6 anos 

Exercício de funções dirigentes    

Organismos Públicos 2,5 3 3,5 

Setor Privado 1 1,75 2 

Área de Recursos Humanos       

Organismos públicos  2,2 3,3 

Setor privado  1,75 2 

Área jurídica    

Organismos públicos  2,2 3,3 

Setor privado  1,75 2 

Área de Apoio administrativo    

Organismos públicos  2,2 3,3 

Setor privado  1,75 2 

Área de Expediente e Arquivo    

Organismos públicos  2,2 3,3 

Setor privado  1,75 2 

Área de Serviços gerais    

Organismos públicos  2,2 3,3 

Setor privado  1,75 2 

 

Serão avaliadas como funções efetivamente exercidas todas aquelas que tenham 

enquadrem nos pontos 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 e 2.1.4 do art.º 33.º da terceira alteração 

aos estatutos da Região de Turismo do Algarve publicados no D.R., 2.ª Série n. º 148 

de 2 de agosto de 2021. 

 

3.4 – A classificação da avaliação curricular é a seguinte: 

 



 

4 

 

𝐻𝐴 ∗ 10 + 𝐹𝑃 ∗ 30 + 𝐸𝑃 ∗ 60 

100 

 

Sendo que: 

Ao fator Habilitação Académica (HA) é atribuída uma ponderação de 10; 

Ao fator Formação Profissional (FP) é atribuída uma ponderação de 30; 

Ao fator Experiência Profissional (EP) é atribuída uma ponderação de 60; 

 

São excluídos os candidatos que obtiverem uma avaliação inferior a 10 Valores 

 

Para efeitos de avaliação curricular foi criada uma ficha que fica anexa a esta ata dela 

fazendo parte integrante. 

 

4. Definição dos critérios e parâmetros da entrevista profissional – visa 

avaliar, de forma objetiva e sistemática, a experiência profissional e aspetos 

comportamentais, nomeadamente os seguintes: 

 

4.1 – Conhecimentos técnicos (Académicos e Profissionais) – Avalia os 

conhecimentos técnicos que o candidato tem sobre as funções a exercer: 

a) Insuficiente – Não revela quaisquer conhecimentos técnicos para o exercício 

de funções (até 6 Valores) 

b) Reduzido – Revela poucos conhecimentos técnicos para o exercício de funções 

(entre 7 e 9 Valores) 

c) Suficiente – Revela ter conhecimentos técnicos para o exercício de funções 

(entre 10 e 13 Valores) 

d) Bom – Revela ter bons conhecimentos técnicos para o exercício de funções 

(entre 14 e 17 Valores) 

e) Elevado – Revela excelentes conhecimentos técnicos para o exercício de 

funções (entre 18 e 20 Valores) 

 

4.2 - Capacidade de Expressão e de Comunicação – Avalia a coerência e clareza 

discursiva, riqueza vocabular, capacidade de compreensão e interpretação das 

questões, em português e noutro idioma: 

a) Insuficiente – Dificuldade de expressão, comunicação ou interpretação (até 6 

valores) 
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b) Reduzido – Pouca capacidade de expressão, comunicação ou interpretação 

(entre 7 e 9 valores) 

c) Suficiente – Capacidade de expressão, comunicação ou interpretação (entre 

10 e 13 Valores) 

d) Bom – Boa capacidade de comunicação e expressão ou interpretação (entre 

14 e 17 Valores) 

e) Elevado – Excelente capacidade de comunicação e expressão ou interpretação 

(entre 18 e 20 Valores) 

 

4.3 – Capacidade de liderança – Avalia o comportamento do candidato 

relativamente ao trabalho de grupo, gestão de conflitos e autoconfiança: 

a) Insuficiente – Dificuldade em liderar grupos de trabalho (até 6 valores) 

b) Reduzido – Pouca capacidade em liderar grupos de trabalho (entre 7 e 9 

valores) 

c) Suficiente – Capacidade de liderar grupos de trabalho (entre 10 e 13 Valores) 

d) Bom – Boa capacidade liderança e gestão de grupos de trabalho (entre 14 e 

17 Valores) 

e) Elevado – Excelente capacidade liderança e gestão em grupos de trabalho 

(entre 18 e 20 Valores) 

 

A classificação da entrevista profissional de seleção resulta da média aritmética 

simples obtida do somatório das classificações atribuídas aos fatores em avaliação 

pelos membros do júri. 

 

Por cada entrevista será elaborada uma ficha individual, contendo o resumo dos 

assuntos abordados, os parâmetros relevantes e a classificação obtida em cada um 

deles que corresponde à respetiva fundamentação. 

 

5. Definição da fórmula de classificação final – A fórmula de classificação final é 

a seguinte: 

 

𝑨𝑽 ∗ 𝟒𝟎 + 𝑬𝑷 ∗ 𝟔𝟎 

100 

 

Sendo que: 

Ao fator Avaliação curricular (AV) é atribuída uma ponderação de 40; 
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Ao fator Entrevista profissional (EP) é atribuída uma ponderação de 60. 

 

 

Encerramento – Nada mais havendo a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da 

qual, para constar se lavrou a presente ata, com onze (11) páginas, que vai ser 

assinada por todos os presentes.  

 

João Fernandes____________________  

Fátima Catarina ___________________ 

Nuno Monteiro ____________________ 

Hugo Viegas ______________________ 
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Procedimento concursal para provimento do lugar de Diretor do 

Núcleo Administrativo (ADFI/2021) 

 

Ficha de avaliação curricular 

Nome:  

Habilitação literária detida pelo 

candidato 

Pontuação 

  

 

Duração Pontuação 

Ações com duração até 7 horas  

Ações com duração entre 8 a 14 

horas 
 

Ações com duração entre 15 a 35 

horas 
 

Ações com duração entre 36 a 60 

horas 
 

Ações com duração superior a 60 

horas 
 

 

Indicar as ações consideradas: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Funções efetivamente exercidas 

Duração 

Até 4 anos 
Entre 4 e 

6 anos 

Mais de 

6 anos 

Exercício de funções dirigentes    

Organismos Públicos    

Setor Privado    

Área de Recursos Humanos       

Organismos públicos    

Setor privado    

Área jurídica    

Organismos públicos    

Setor privado    

Área de Apoio administrativo    

Organismos públicos    

Setor privado    

Área de Expediente e Arquivo    

Organismos públicos    

Setor privado    

Área de Serviços gerais    

Organismos públicos    

Setor privado    

Total    

 

Indicar a experiência considerada: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



 

9 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Classificação Final 

Critério Pontuação Ponderação Avaliação 

Habilitação 

Literária 

 10%  

Formação 

Profissional 

 30%  

Experiência 

Profissional 

 60%  

Total    

 

Região de Turismo do Algarve, em Faro, 13 de setembro de 2021.  

O Júri, 
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Procedimento concursal para provimento do lugar de Diretor do 

Núcleo Administrativo (ADFI/2021) 

 

Ficha de entrevista profissional 

 

Fatores de 

avaliação 

Pontuação Avaliação 

Presidente 1.º Vogal 2.º Vogal 

Conhecimentos 

Técnicos 

    

Capacidade de 

expressão e de 

comunicação  

    

Capacidade de 

Liderança 

    

Avaliação da entrevista profissional  

 

 

Resumo dos assuntos abordados: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Região de Turismo do Algarve, em Faro, aos 13 de setembro de 2021. 

 

O Júri, 

 

_ 
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Procedimento concursal para provimento do lugar de Diretor do 

Núcleo Administrativo (ADFI/2021) 

 

Mapa de classificação Final 

 

Nome 

Avaliação 

curricular 

(AV*40) 

Entrevista 

Profissional 

(EP*60) 

Classificação 

    

    

    

    

    

 

 

Região de Turismo do Algarve, em Faro, aos 13 de setembro de 2021. 

 

O Júri, 

 

 

 


		2021-09-15T09:35:27+0100
	JOAO PEDRO FERREIRA CALDAS FERNANDES


		2021-09-15T09:36:36+0100
	JOAO PEDRO FERREIRA CALDAS FERNANDES


		2021-09-15T09:37:05+0100
	JOAO PEDRO FERREIRA CALDAS FERNANDES


		2021-09-15T09:37:25+0100
	JOAO PEDRO FERREIRA CALDAS FERNANDES


		2021-09-15T17:17:40+0100
	Maria de Fatima Catarina Coelho


		2021-09-15T17:27:16+0100
	Maria de Fatima Catarina Coelho


		2021-09-15T17:27:59+0100
	Maria de Fatima Catarina Coelho


		2021-09-20T15:19:38+0100
	Maria de Fatima Catarina Coelho


		2021-09-20T15:51:56+0100
	NUNO JOSÉ BATISTA DA SILVA MONTEIRO


		2021-09-20T15:52:47+0100
	NUNO JOSÉ BATISTA DA SILVA MONTEIRO


		2021-09-20T15:53:26+0100
	NUNO JOSÉ BATISTA DA SILVA MONTEIRO


		2021-09-20T15:54:00+0100
	NUNO JOSÉ BATISTA DA SILVA MONTEIRO


		2021-09-20T16:08:04+0100
	HUGO MIGUEL VARGAS VIEGAS


		2021-09-20T16:08:53+0100
	HUGO MIGUEL VARGAS VIEGAS


		2021-09-20T16:09:32+0100
	HUGO MIGUEL VARGAS VIEGAS


		2021-09-20T16:10:09+0100
	HUGO MIGUEL VARGAS VIEGAS




