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INSTITIJTO DE F0RMAçA0 TURISTICA 

Institute for Tourism Studies

instituto de Formação TurIstica 

Aviso 

Faz-se püblico que, por despacho do Exm°. Senhor Secretãrio para os Assuntos 
Sociais e Cultura, de 31 de luiho de 2012, se acha aberto concurso comum de acesso 
documental, condicionado, nos termos definidos no Regime das caneiras dos 
trabalbadores dos serviços pUblicos, estipulados pela Lei fl. 0 14/2009 e no Regulamento 
Administrativo n.° 23/2011, para o acesso de urn lugar de técnico L ' classe, 1? escalao, 
da carreira de técnico, do pessoal contratado por contrato individual de trabalbo do 
Instituto de Formação Turistica. 

1. Tipo de concurso, prazo de adtnissão a concurso e validade 

Trata-se de concurso comum de acesso condicionado, documental, circunscrito ao 
pessoal contratado por contrato individual de trabalho do Instituto de Formação 
TurIstica, com dez dias de prazo para a apresentaçào de candidaturas, a contar do 
primeiro dia ütil imediato ao da publicaçao do presente aviso no "Boletim Ofieial da 
RegiAo Administrativa Especial de Macau". 

0 prazo de validade do presente concurso caducará corn o preenchimento das 
vagas postas ao coneurso. 

2. Requisitos de can didatura 

Podem candidatar-se os técnicos de 2a classe, providos no regime de contrato 
individual de trabaiho do Instituto de Formaçao TurIstica, que reánarn as condiçoes 
estipuladas no alInea 2) do n°.1 do artigo 14.°, do regime das carreiras dos trabalbadores 
dos serviços püblicos, estipulados pela Lei n.° 14/2009. 

3. Farina de admissâo, docuinentos a apresentar e local de recep cáo 

Os candidatos devem apresentar a (Ficha de inscriçAo em concurso ) , aprovada 
pelo Despacho do Chefe de Executivo n° 250/2011 e bem como os documentos abaixo 
indicados, ate ao termo do prazo fixado e durante as horas normais de expediente, no 
Serviço de Apoio Administrativo e Financeiro deste Instituto, sito na Colina de 
Mong-Há. 

a) Copia do documento de identificaçao; 
b) Documentos comprovativos das habilitaçoes academicas e profissionais 

exigidas; 
c) Nota curricular; e 
d) Registo biograflco, ernitido pelo respectivo serviço, donde constem, 

designadamente, os cargos anteriormente txercidos, a carreira e categoria que 
detêrn, a natureza do vinculo, a antiguidade na categoria e na funçAo publica e 
a avaliaçao do desempenho, relevante para a apresentação a concurso. 
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Os candidatos ficarn dispensados da apresentaçào dos docurnentos referidos nas 

alineas a) , b) e d) desde que os mesmos se encontrem já arquivados nos respectivos 
processos individuais, devendo, neste caso, ser declarado expressamente tal facto na 
apresentacão da candidatura. 

4. Locais die afuxa cáo this listas pro visórias, definitivas e class (ficativas 

As referidas listas serão afixadas no quadro de anáncio de Serviço de Apoio 
Adrninistrativo e Financeiro deste instituto, sito na Colina de Mong-Há, e publicada na 
internet do Instituto de Formaçâo TurIstica. 

5. Caracteriza cáo genérica do conteádofuncional 

Funçoes de estudo e aplicaçAo de métodos e processos de natureza técnica, corn 
autonomia e responsabilidade, enquadradas em planificacao estabelecida, requerendo 
urna especializaçAo e conhecirnentos profissionais adquiridos através de urn curso 
superior.

6. Venci,nento 

0 técnico l.a classe, 1.0 esealAo vence pelo indice 400, da tabela indiciária de 
vencirnentos, constante do mapa 2, anexo I, nIvel 5, a Lei fl. 0 14/2009. 

7. Método tie selecçdo 

A selecçao será efectuada mediante análise curricular. 

& Legisla cáo apI/ca vie! 

0 presente concurso rege-se pelas normas constantes do Regularnento 
Administrativo if 23/2011. 

9. .Jári 

0 juri do concurso tern a seguinte composiçào: 

Presidente Lai Weng Chic, Técnico Superior Assessor 

Vogais efectivos : Tai Lai Peng, Técnico Superior de 2? Classe 
Fong Kuai Wa, Intérprete-tradutor do 2? Classe (Direccao dos 
Serviços de Administraçao e Função PUblica) 

Vogais suplentes: Chu Chung Ki, Técnico Superior de 1? Classe 
Kuok Pek Kin, Técnico de Estatistica Especialista, (Direccao 
dos Serviços de Estatistica e Censos) 

Instituto de Forrnaçäo Turistica, aos 9 de Agosto de 2012. 

A Vice-Presidente do IFT 

Ian ci Kiln 
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