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Procedimentos concursais para constituição de relação jurídica de emprego na 

modalidade de contrato individual de trabalho por tempo indeterminado, para 

preenchimento de dois postos de trabalho, nos postos de turismo de Lagos e de 

Sagres, correspondente à carreira e categoria de Assistente Técnico previsto no 

mapa de pessoal da Região de Turismo do Algarve 

 

 

Faz-se público que por despacho do Presidente da Região de Turismo do Algarve foi 

determinada a abertura de dois procedimentos concursais, pelo período de dez dias 

úteis a contar do dia seguinte ao da publicitação na Bolsa de Emprego Público 

(BEP), para recrutamento de Técnicos de Informação Turística para os postos de 

turismo de Lagos e Sagres. 

1. Identificação dos postos de trabalho: 

CIT_1/2019 – Posto de Turismo de Lagos – Praça Gil Eanes – 8600-668 Lagos. 

CIT_2/2019 – Posto de Turismo de Sagres – Rua Comandante Matoso – 8650-357 

Sagres. 

2. Funções a desempenhar: 

As funções a desempenhar são as de Técnico de Informação Turística que se 

descrevem:  

 Atendimento e acolhimento de turistas em vários idiomas; 

 Aplicação de conhecimentos de história, geografia, cultura, gastronomia e 

artesanato; 

 Assegurar a divulgação de material informativo da RTA; 

 Assegurar a venda de produtos que contribuem para a promoção do destino; 

 Elaborar o resumo do diário de receitas;  

 Manter atualizado o inventário do posto de turismo;  

 Atender e receber sugestões, pedidos e reclamações em matéria de turismo, 

prestar esclarecimentos e assegurar o seu devido tratamento;  

 Assegurar os registos, mensal e diário do atendimento e das vendas; 

 Colaborar nos eventos da RTA deste a sua organização, participação e 

divulgação; 

 Colaborar na produção e no tratamento de conteúdos para edições e sítios da 

internet da RTA;  

 Efetuar traduções de Português para outros idiomas e vice-versa. 

3. Horário a praticar: Horário desfasado de segunda-feira a domingo, com dois 

dias de descanso semanal. 
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4. Remuneração e suplementos – a remuneração é a que constar na tabela 

única remuneratória para a carreira de Assistente Técnica, posição remuneratória 2 

e nível remuneratório 7, atualmente de 789,54 € (setecentos e oitenta e nove 

euros e cinquenta e quatro 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. 

5. 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 habilitação literária nível IV, ou 12.º ano de escolaridade ou equiparado 

e ainda conhecimentos sobre história, geografia, cultura, gastronomia e outros, do 

Algarve e dominar de forma fluente o português e o inglês e ainda outro idioma 

entre francês, espanhol e alemão. 

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 (CIT_1/2019 ou CIT_2/2019): 

a. Não são admitidas candidaturas remetidas por correio eletrónico 

b. Não são admitidas candidatura remetidas em formato papel 

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

documentos, sob pena de exclusão: 

a. Curriculum vitae detalhado com indicação das línguas que domina, com 

autoavaliação de acordo com o Quadro Europeu Comum de referência para 

as línguas; 

b. Fotocópia legível do documento comprovativo das habilitações literárias; 

c. Fotocópia legível dos documentos comprovativos das ações de formação 

frequentadas e relacionadas com as funções a concurso, se for caso disso. 

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

considerem relevantes para apreciação do seu mérito. 

9. 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. 

10. 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.  

http://www.turismodoalgarve.pt/
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11. A ata onde constam os parâmetros de avaliação e ponderação dos métodos de 

seleção e sistema de valoração, bem como todas as atas, serão disponibilizadas no 

endereço eletrónico da Região de Turismo do Algarve em 

http://www.turismodoalgarve.pt. 

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

notificação a todos os candidatos para efeitos de audiência prévia.  

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

contratado. 

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

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 – José Matias e António Pina, membros da Comissão Executiva.  

 

 

 

01-02-21019- O Presidente, João Fernandes 

 

 

http://www.turismodoalgarve.pt/

