
 

 

 

Procedimento concursal para provimento de cargo de Direção 

Intermédia de 2.º grau – Diretor do Núcleo Administrativo 

(ADFI/2021) 

 

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

Algarve, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 24.º da Lei n.º 33/2013 de 

16 de maio, foi determinada a abertura de procedimento concursal para 

provimento, em regime de comissão de serviço por cinco anos, do cargo de direção 

intermédia de 2.º grau, Diretor do Núcleo Administrativo. 

2. Remunerações e suplementos - O que vigorar para cargos de direção 

intermédia de 2.º grau da administração pública, atualmente de 2.621,68 € (dois 

mil seiscentos e vinte e um euros e sessenta e oito cêntimos), acrescido de 

despesas de representação de 195,37 € (cento e noventa e cinco euros e trinta e 

sete cêntimos). 

3. Área de atuação — As constantes do ponto 2.1, do artigo 33.º dos Estatutos da 

Região de Turismo do Algarve aprovados pelo Despacho n.º 8864/2013, de 8 de 

julho, publicados no D.R., 2.ª série, n.º 129 de 8 de julho de 2013 e alterados pelo 

Despacho n.º 7579/2021, publicados no D.R. 2.ª série, n.º 148, de 1 de agosto de 

2021. 

4. Requisitos de provimento — Podem candidatar-se para o cargo todos os 

indivíduos licenciados em áreas de ciências humanas ou sociais, dotados de 

competência técnica e aptidão para o exercício de funções de direção, coordenação 

e controlo, com experiência profissional, na área administrativa, mínima de quatro 

anos, devidamente comprovada, carta de condução e disponibilidade para efetuar 

deslocações. 

5. Perfil pretendido: Os candidatos devem ter experiência profissional, mínima de 

quatro anos, em áreas administrativas, devidamente comprovadas, 

nomeadamente: Recursos Humanos, Jurídica, Serviços Gerais, Expediente e 

Arquivo e Administrativa. 

Os candidatos devem ter capacidade de decisão, de liderança e de motivação dos 

seus colaboradores, de forma a garantir a prossecução das atribuições cometidas 

ao respectivo serviço; aptidão para a promoção de uma gestão orientada para 

resultados, aplicando metodologias de planeamento, controlo e avaliação; aptidão 

para o desempenho orientado para o reforço da qualidade, da eficácia e da 

eficiência dos serviços e para a valorização profissional dos trabalhadores.  



6. Apresentação de candidaturas — A candidatura deverá ser formalizada 

mediante o preenchimento do formulário próprio de utilização obrigatória, 

disponível na página eletrónica em http://www.turismodoalgarve.pt, com indicação 

expressa a qual procedimento se candidata (ADFI/2021): 

a. Não são admitidas candidaturas remetidas por correio eletrónico. 

b. Não são admitidas candidatura remetidas em formato papel. 

7. A candidatura deverá ser acompanhada da seguinte documentação: 

a. Curriculum vitae detalhado, atualizado, datado, em português, no qual 

conste as funções exercidas, com indicação dos respetivos períodos e 

entidades empregadoras; 

b. Documentos emitidos pelas entidades empregadoras que comprovem o 

exercício de funções nas áreas a concurso; 

c. Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações literárias 

detidas pelo candidato; 

d. Fotocópia legível dos documentos comprovativos das ações de formação 

concluídas nos últimos cinco anos e relacionadas com as funções a concurso, 

com indicação da respetiva duração e entidade formadora; 

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

que considerem relevantes para apreciação do seu mérito. 

8. 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. 

9. Estão dispensados da apresentação dos documentos referidos nas alíneas a., b. e 

c. do ponto 7, os trabalhadores da Região de Turismo do Algarve. 

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

apresentação de documentos comprovativos do conteúdo do curriculum vitae. 

11. Métodos de selecção — Os métodos de selecção a utilizar no presente 

concurso são os seguintes: Avaliação Curricular e Entrevista Profissional de 

Seleção, conforme consta da ata número um. 

12. As atas onde constam todas as deliberações do júri, bem como a classificação 

final dos candidatos, serão enviadas por correio eletrónico a todos os candidatos e 

disponibilizadas no endereço eletrónico da Região de Turismo do Algarve. 

13. Os candidatos são notificados do resultado do concurso, por escrito, via 

eletrónica para efeitos de audiência prévia. 

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

contratado. 

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

http://www.turismodoalgarve.pt/


Presidente – João Pedro Ferreira Caldas Fernandes, Presidente da Região de 

Turismo do Algarve. 

Vogais efetivos – Maria de Fátima Catarina Coelho, Vice-Presidente da Região de 

Turismo do Algarve e Nuno José Batista da Silva Monteiro, membro da Comissão 

Executiva da Região de Turismo do Algarve. 

Vogais suplentes – Victor Manuel Martins Guerreiro, Membro representante dos 

municípios associados e José Matias, membro representante das entidades privadas 

com interesse no desenvolvimento e valorização turística que participam na Região 

de Turismo do Algarve. 

13-09-2021 – O Presidente, João Pedro Ferreira Caldas Fernandes 


