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AVISO 

CONCURSO PARA RECRUTAMENTO 
	
 

A DESTINATURE - Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza pretende 

recrutar para ocupar 2 postos de trabalho na estrutura técnica de gestão, em regime de 

contrato de trabalho a termo incerto. 

 

Este processo de recrutamento enquadra-se no âmbito da implementação da Estratégia 

de Eficiência Coletiva PROVERE iNature – turismo sustentável em Áreas Classificadas, que 

conta com cofinanciamento do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 

através do CENTRO2020 – Programa Operacional Regional do Centro, conforme 

candidatura aprovada pelo AVISO CENTRO-28-2018-18. 

 

Os postos de trabalho a ocupar enquadram-se nas seguintes áreas funcionais: 

 

- Ref.ª 01/2020 – Comunicação e Marketing 

- Ref.ª 02/2020 – Investimento e Animação 

 

Descrição das Funções: 

Ref.ª 01/2020 – Comunicação e Marketing 

A/O técnica/o integrará a estrutura técnica de gestão, reportando diretamente ao 

Coordenador e assumindo como principais responsabilidades a gestão de conteúdos das 

plataformas digitais da DESTINATURE, a dinamização de atividades de promoção e apoiar 

a execução dos projetos âncora de Comunicação e Marketing do programa de ação da 

EEC iNature. 

 

As funções inerentes ao posto de trabalho integram: apoio à coordenação na execução 

dos projetos âncora de comunicação e marketing do programa de ação da EEC iNature; 

gestão de conteúdos e das plataformas digitais de comunicação da DESTINATURE, 

incluindo nomeadamente o website, redes sociais e newsletters; produção, edição e 

adaptação de conteúdos a suportes de comunicação físicos e digitais, operacionalização 

da comunicação junto dos diversos parceiros e stakeholders; elaboração de relatórios e 

estudos; dinamização e monitorização da comunicação transversal das diversas ações 

integradas no programa de ação; organização e produção de eventos; apoio na 

elaboração de candidaturas; apoio à promoção da rede iNature em feiras promocionais 

em território nacional e internacional; desenvolvimento de projetos de parceria com 
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entidades de natureza pública e privada; apoio à informação e decisão da estrutura 

técnica e conselho de gestão. 

 

Perfil: 

- Licenciatura nas áreas da Comunicação e Marketing; 

- Excelente domínio do Português e Inglês (falado e escrito); 

- Domínio das ferramentas do Microsoft Office e de trabalho colaborativo; 

- Espírito de iniciativa, elevado sentido de responsabilidade e autonomia técnica; 

- Capacidade de organização, foco e priorização, trabalho em equipa e bom 

relacionamento interpessoal; 

- Espírito criativo, polivalente e otimista na resposta a novos desafios; 

- Flexibilidade de horário (incluindo fim-de-semana) para participação em eventos e 

disponibilidade para deslocações em território nacional e internacional; 

- Interesse por Turismo de Natureza e valorização do território. 

 

Serão ainda valorizados: 

- Experiência em Comunicação aplicada ao setor do turismo e em Marketing Digital; 

- Conhecimento de ferramentas de design gráfico. 

- Conhecimentos de ferramentas de edição de conteúdos audiovisuais. 

- Conhecimentos nos domínios da animação turística, desenvolvimento regional e local 

e organização de eventos. 

- Domínio de outros idiomas. 

 

 

Descrição das Funções: 

Ref.ª 02/2020 – Investimento e Animação 

A/O técnica/o integrará a estrutura técnica de gestão, reportando diretamente ao 

Coordenador e assumindo como principais responsabilidades a formatação de produtos 

turísticos, a dinamização da atividade dos parceiros de natureza privada e apoiar a 

execução dos projetos âncora de Animação e Inovação do programa de ação da EEC 

iNature. 

 

As funções inerentes ao posto de trabalho integram: apoio à coordenação na execução 

dos projetos âncora de animação e inovação do programa de ação da EEC iNature; 

desenvolvimento e formatação de produtos turísticos, acompanhamento e apoio à 

atividade dos parceiros privados da EEC iNature, na identificação de potenciais 

oportunidades de investimento, dinamização da execução do calendário de animação em 

cooperação com os agentes institucionais das unidades territoriais da rede iNature, 

elaboração de relatórios e estudos; organização e produção de eventos; apoio na 
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elaboração de candidaturas; apoio à promoção da rede iNature em feiras promocionais 

em território nacional e internacional; desenvolvimento de projetos de parceria com 

entidades de natureza pública e privada; apoio à informação e decisão da estrutura 

técnica e conselho de gestão. 

 

Requisitos: 

- Licenciatura nas áreas do Turismo, Economia e Gestão; 

- Excelente domínio do Português e Inglês (falado e escrito); 

- Domínio das ferramentas do Microsoft Office e de trabalho colaborativo; 

- Espírito de iniciativa, elevado sentido de responsabilidade e autonomia técnica; 

- Capacidade de organização, foco e priorização, trabalho em equipa e bom 

relacionamento interpessoal; 

- Espírito criativo, polivalente e otimista na resposta a novos desafios; 

- Flexibilidade de horário (incluindo fim-de-semana) para participação em eventos e 

disponibilidade para deslocações em território nacional e internacional; 

- Interesse por Turismo de Natureza e desenvolvimento sustentável. 

 

Serão ainda valorizados: 

- Experiência em gestão de projetos e candidaturas; 

- Conhecimentos do quadro legislativo nacional para a atividade turística; 

- Excelente domínio do Microsoft Excel; 

- Conhecimentos nos domínios da animação turística, desenvolvimento regional e local 

e organização de eventos. 

- Domínio de outros idiomas; 

 

 

 

Local de Trabalho: 

- Fundão (na sede da Destinature – Agência para o Desenvolvimento do Turismo de 

Natureza) e sempre que se justifique, no território de intervenção da EEC PROVERE (áreas 

naturais classificadas da Região Centro) ou em outros locais, em território nacional ou 

internacional, no apoio a iniciativas relevantes para a atividade da Agência. 

 

Requisitos de Admissão: 

- Habilitações académicas ao nível da Licenciatura (para ambas as referências); 

- Carta de condução; 

- Não inibição do exercício de funções ou não interdição para o exercício daquelas que 

se propõe desempenhar; 

- Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício das funções; 



	

 
Destinature – Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza T: (+351) 275 098 438 
Ed. Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade  M: info@inature.pt 
Rua Conselheiro José Alves Monteiro 
6230-250 Fundão 

- Não exercício de qualquer atividade concorrente, seja a que título for, e não ser 

detentor de quaisquer participações sociais ou exercer qualquer cargo em 

atividades/entidades concorrentes; 

- Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 

 

Remuneração: 

A definir de acordo com a experiência e funções. 

 

Horário de trabalho: 

40 horas semanais, por regra, de segunda a sexta, em regime de adaptabilidade 

individual, nos termos do artigo 205.º do Código do Trabalho 

 

Relação Jurídica de Emprego: Contrato de Trabalho a Termo Incerto. 

 

Início de funções: Março de 2020. 

 

Candidaturas: 

As candidaturas devem ser formalizadas através do envio para o endereço de e-mail 

candidaturas.equipa@inature.pt, com indicação expressa da referência a que se candidata, 

até às 18h00 do dia 20 de Fevereiro de 2020, dos seguintes elementos: 

- Curriculum Vitae detalhado e assinado, do qual conste: as habilitações literárias e ou 

profissionais, as funções desempenhadas, indicando os respetivos períodos de duração e 

principais atividades, assim como a formação complementar, detalhando as ações de 

formação realizadas, datas, duração e entidade promotora. A informação referida no 

Curriculum deve ser comprovada através dos respetivos comprovativos a remeter em 

anexo, sob pena de não ser admita na avaliação. 

- Texto de motivação (até 1.000 caracteres) que justifique a adequação da/o candidata/o 

ao perfil solicitado. 

 

Método de seleção: 

Respeitando os princípios de igualdade de género e de oportunidades, os candidatos 

serão avaliados numa escala de 0 a 20 valores, resultando a sua classificação final da 

aplicação da seguinte fórmula: 

 

CF= (AC x 0,6) + (EI x 0,4) 

Onde 

CF = Classificação Final 

AC = Avaliação Curricular 

EI = Entrevista Individual 
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Na Avaliação Curricular será ponderada a qualificação dos candidatos, pela sua 

habilitação académica ou profissional, percurso profissional, experiência e formação 

adquirida. 

 

Na Entrevista Individual será avaliado com detalhe o perfil do candidato, os aspetos 

particulares da sua experiência e motivação e demais competências, técnicas e 

relacionais. 

 

Sempre que o Júri entenda que a Avaliação Curricular não cumpre os requisitos mínimos 

para o lugar, o candidato será excluído, não sendo convocado para entrevista. 

 

Prevê-se que a realização das Entrevistas Individuais decorra nos dias 26 e 27 de 

Fevereiro de 2020. 

 

Composição do Júri: 

Presidente: Miguel Vasco (Coordenador da Estrutura Técnica de Gestão da EEC) 

1º Vogal: Sara Fernandes 

2º Vogal: Vera Liberal 

 

Os candidatos têm acesso às atas do júri, contendo os parâmetros de avaliação e 

respetiva ponderação de dada um dos elementos e grelha de classificação, desde que o 

solicitem. 

 

 

Sobre a Destinature: 

A DESTINATURE – Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza dedica-se 

à atividade de promoção do desenvolvimento sustentável do turismo de natureza nas 

áreas classificadas de Portugal, assim como à valorização económica integrada do 

património natural e paisagístico, e é líder do consórcio promotor da Estratégia de 

Eficiência Coletiva PROVERE iNature – turismo sustentável em áreas classificadas, 

cofinanciada pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), através do 

CENTRO2020 – Programa Operacional Regional do Centro. 

 


