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 CULTURA

Direção Regional de Cultura do Norte

Aviso (extrato) n.º 22133/2022

Sumário: Procedimento concursal comum por tempo indeterminado para ocupação de dois pos-
tos de trabalho na carreira/categoria de técnico superior.

Torna -se público que, pode Despacho da Diretora Regional da Direção Regional de Cultura do Norte 
(DRCN), do dia 11 de novembro de 2022, se encontra aberto, pelo período de 10 dias úteis, a contar da 
data de publicação do presente Aviso na Bolsa de Emprego Público (BEP), procedimento concursal comum 
para a constituição de vínculo de emprego público, por tempo indeterminado, tendo em vista a ocupação 
de 2 postos de trabalho do mapa de pessoal da DRCN, da carreira e categoria de Técnico Superior.

Os postos de trabalho caracterizam -se pelo exercício de funções na carreira e categoria de 
técnico superior, como descrito no anexo referido no n.º 2 do artigo 88.º e do mapa anexo à LTFP, 
especificamente:

Ao posto de trabalho da Referência A, compete executar as seguintes funções específicas:

Realização de visitas guiadas gerais e específicas no Museu de Alberto Sampaio e Centro 
Histórico de Guimarães, designadamente para o público infantojuvenil, para públicos especializados 
e para públicos com necessidades especiais;

Acolhimento e acompanhamento de visitantes individuais ou em grupo, realizando as atividades 
de acordo com a missão e objetivos do museu;

Criação de conteúdos sobre as coleções do museu;
Organização e dinamização de atividades de cariz cultural, como visitas e cursos temáticos, 

conferências e encontros de História Local;
Colaboração na organização dos acervos do museu, biblioteca e arquivo;
Desenvolver planos de salvaguarda e valorização do património móvel e imóvel do Museu de 

Alberto Sampaio;
Desenvolver planos de conservação preventiva das coleções do Museu e organização das 

Reservas;
Colaborar na organização e produção de exposições temporárias.

Ao posto de trabalho da Referência B, compete executar as seguintes funções específicas:

Colaboração na conceção, planeamento e execução de novas atividades e modelos de visita 
no museu;

Colaboração com a equipa do Serviço Educativo do museu na conceção, planeamento e 
execução das atividades constantes do seu plano anual;

Gestão das redes sociais e da página eletrónica do museu;
Gestão do plano de comunicação e da divulgação das atividades e eventos;
Análise e tratamento de dados sobre os públicos do Museu Alberto Sampaio para posterior 

elaboração de estudos;
Desenvolver planos de incrementação de novos públicos;

A publicação integral do procedimento será efetuada na BEP (www.bep.gov.pt), até ao 2.º dia 
útil após a publicação do presente aviso, bem como no Portal da Direção Regional de Cultura do 
Norte (https://culturanorte.gov.pt/drcn/gestao/procedimentos-concursais/) disponível para consulta 
a partir da data da publicitação na BEP.

11 de novembro de 2022. — A Diretora Regional de Cultura do Norte, Laura Castro.
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