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Diário da República, 2.ª série PARTE H

 MUNICÍPIO DE ESTARREJA

Aviso (extrato) n.º 17049/2021

Sumário: Abertura de procedimento concursal comum em regime de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado para técnico superior (setor de promoção 
turística).

Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de emprego em contrato 
de trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, para o preenchimento 

de um posto de trabalho na carreira e categoria de Técnico Superior (Setor de Promoção Turística)

1 — Para efeitos do n.º 1 do artigo 11.º da Portaria n.º 125 -A/2019, de 30 de abril, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 12 -A/2021, de 11 de janeiro e nos termos do disposto nos artigos 33.º 
a 37.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, faz se público que, por deliberação da Câmara Munici-
pal de 11 fevereiro de 2021, se encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da 
publicação deste aviso na BEP (Bolsa de Emprego Público), procedimento concursal comum, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, tendo em vista 
o preenchimento de um posto de trabalho da carreira e categoria de Técnico Superior (Setor de 
Promoção Turística), em conformidade com o estabelecido no mapa de pessoal aprovado.

2 — Requisito habilitacional: Licenciatura em Turismo, Gestão e ou Planeamento ou similar, 
conforme alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho, correspondente ao 
grau de complexidade funcional da categoria/carreira do posto de trabalho para cuja ocupação o 
procedimento é publicitado.

O(a) candidato(a) deve possuir idoneidade para o exercício das funções em causa.
3 — Caraterização do posto de trabalho: Face ao preceituado no anexo à Lei n.º 35/2014, de 

20 de junho, as atribuições funcionais inerentes ao presente colaborador (técnico superior) corres-
pondem ao grau 3 de complexidade funcional — Funções consultivas, de estudo, planeamento, 
programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica e ou científica, 
que fundamentam e preparam a decisão. Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres 
e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral 
ou especializado nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e serviços. 
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento su-
perior qualificado, nomeadamente: Promover estudos e outros trabalhos conducentes à definição e 
concretização das políticas do município na área do Turismo, nomeadamente o Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Turístico do concelho; Realizar estudos de públicos, nas diversas vertentes da 
área de atuação do Município, através de estudos, inquéritos de satisfação, entre outros, analisando 
a opinião do público e fazendo a sua caracterização do seu perfil; Inventariar as potencialidades 
turísticas da área do município e promover a sua divulgação; Estruturar a oferta turística integrada, 
potenciando a permanência do turista no território; Elaborar propostas de criação de instrumento de 
gestão estatística de avaliação e estudo de públicos, nas diversas vertentes de atividade dos equi-
pamentos culturais do município; Propor e desenvolver ações de acolhimento ao turista; Colaborar 
na organização de eventos culturais e turísticos do Município; Promover e apoiar a realização de 
visitas guiadas; Propor o estabelecimento de parcerias que criem sinergias e valorizem o património 
local, potenciando a oferta turística do território.

4 — O presente procedimento concursal será publicitado nos termos do n.º 1 do artigo 11.º 
da referida Portaria, ou seja, o presente aviso é publicitado no Diário da República, 2.ª série, por 
extrato, bem como no sítio da internet desta autarquia (www.cm-estarreja.pt) e na Bolsa de Emprego 
Público (www.bep.gov.pt), no 1.º dia útil seguinte à publicação no Diário da República, 2.ª série.

27 de agosto de 2021. — O Presidente da Câmara, Dr. Diamantino Sabina.
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