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[CONCURSO PARA O CARGO 
DE DIRETOR TÉCNICO 
NACIONAL]
FEDERAÇÃO DE TRIATLO DE PORTUGAL



a) Identificação do cargo de direção a ocupar 

Diretor Técnico Nacional de Triatlo 

b) Entidade 

Federação de Triatlo de Portugal. 

c) Atribuições e competências do cargo 

a) Dirigir e coordenar o apoio administrativo-logístico das seleções nacionais. 

b) Acompanhar os trabalhos realizados. 

c) Gerir o CAR Jamor em articulação com os treinadores FTP. 

d) Gerir o Programa de Apoio ao Alto Rendimento nos Clubes, mediante articulação 

com clubes, treinadores e departamento médico. 

e) Fazer a ligação com os responsáveis técnicos dos Clubes. 

f) Elaborar e propor os critérios de seleção no inicio de cada época, que depois de 

aprovados pela Direção da FTP, serão divulgados a todos os interessados, com a 

devida antecedência, em documento próprio. 

g) Acompanhar e dirigir tecnicamente as Seleções Nacionais em estágios e 

competições. 

h) Coordenar o apoio Médico, Psicológico e Nutricional a prestar aos atletas de Alto 

Rendimento e das Seleções Nacionais. 

i) Garantir a preparação de um documento estratégico para o Alto Rendimento, 

perspetivando as Olimpíadas de 2024 e 2028. 

d) Área de formação preferencial ao perfil 

a) Curso de Treinador de Triatlo de Grau III ou superior 

b) Licenciatura em Educação Física/Desporto  



e) Área de especialização preferencial ao perfil 

Experiência profissional semelhante ou na coordenação de clubes/centros de treino com 

elevados desempenhos publicamente reconhecidos. 

f) Outros fatores preferenciais 

g) Experiência profissional em tarefas de treino ou gestão de equipas/atletas de Alto 

Rendimento. 

h) Experiência de liderança. 

i) Competências comunicacionais ao nível do discurso e da escrita. 

j) Competências ao nível da gestão de conflitos, negociação e gestão de projetos. 

k) Inglês – Nível B1. 

l) Identificação do local de trabalho 

Sede da Federação de Triatlo de Portugal em Caxias. 

Pontualmente, o Diretor Técnico Nacional terá de realizar deslocações para 

acompanhamento das Seleções Nacionais, tanto no território nacional como no estrangeiro. 

Pontualmente, o Diretor Técnico Nacional terá de realizar deslocações para 

acompanhamento dos trabalhos dos clubes, treinadores e atletas de Alto Rendimento, no 

âmbito da preparação do atleta.  

m)Remuneração 

De acordo com o definido entre as partes. 

n) Requisitos de admissão 

O procedimento concursal está aberto a todos os cidadãos nacionais ou estrangeiros que 

possuam as competências indicadas. 

Constitui requisito legal de admissão ao concurso a declaração de aceitação da Carta de 

Missão. 

Constitui requisito legal de admissão ao concurso a declaração de que não se encontra em 

situação de incompatibilidade e/ou impedimento para o exercício do cargo. 
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o) Carta de Missão 

a. Missão da FTP 

a) Promover, regulamentar e dirigir a prática desportiva da modalidade de Triatlo, e das 

modalidades afins de Duatlo, Aquatlo e Aquabike em todo o território nacional. 

b) Defender e representar os interesses desportivos dos seus associados e licenciados, 

intervindo em áreas e com as ações necessárias, sempre com o objetivo de promover a 

prática e a expansão da modalidade de triatlo e/ou das modalidades afins. 

c) Representar os interesses das modalidades tuteladas perante a Administração Pública e 

as demais entidades públicas e privadas. 

d) Representar as modalidades tuteladas junto das federações congéneres estrangeiras e 

organismos internacionais. 

e) Organizar os respetivos quadros competitivos oficiais, designadamente campeonatos 

nacionais ou regionais, atribuindo os correspondentes títulos. 

f) Organizar quadros competitivos internacionais, europeus ou mundiais, por acordo com as 

congéneres estrangeiras ou por atribuição de organizações internacionais. 

g) Organizar e apoiar a participação competitiva das seleções nacionais e as 

representações nacionais em eventos internacionais. 

h) Garantir a ética desportiva na competição e nas relações entre os praticantes e demais 

agentes das modalidades tuteladas. Principais serviços prestados 

p) Orientações estratégicas 

As constantes dos Planos de Atividades elaborados pela Direção e referentes aos anos de 

exercício de funções.  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q) Objetivos a atingir 

Elaboração de Plano Estratégico de Alto Rendimento 

Qualificação da equipa de estafetas mistas para os JO 2020 

Garantir a permanência constante de 4 atletas masculinos e femininos dentro do TOP 100 

mundial 

Garantir a integração de 2 atletas masculinos e 2 femininos no Projeto de Esperanças 

Olímpicas do COP 

Garantir a aplicabilidade do PAARC 

r) Recursos Necessários 

Os objetivos definidos serão prosseguidos com os recursos humanos e materiais destinados 

ao Alto Rendimento, nos termos definidos no Plano de Atividades e Orçamento. 

s) Formalização e prazo de submissão das candidaturas 

O prazo de submissão das candidaturas decorre até ao dia 20 de julho 

As candidaturas são apresentadas exclusivamente por via eletrónica enviadas 

paravasco.rodrigues@federacao-triatlo.pt, até ao final do último dia do prazo de abertura 

do concurso. 

As candidaturas deverão incluir, entre outros, os seguintes elementos: 

a) O currículo do candidato; 

b) A declaração do candidato em como aceita a Carta de Missão; 

c) A declaração do candidato de que não se encontra em situação de 

incompatibilidade e/ou impedimento para o exercício do cargo; 

d) A declaração do candidato de que são verdadeiros os elementos ou factos 

constantes da candidatura; 

e) A documentação comprovativa necessária, nomeadamente no que respeita a 

certificados ou diplomas académicos. 

O incumprimento do prazo de apresentação da candidatura fixado determina a exclusão da 

mesma. 
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t) Júri do procedimento concursal 

O júri do concurso tem a seguinte composição: 

Presidente: Vasco Rodrigues 

Vogais: Carlos Lourenço e Rafael Salgueiro 

Perito: Vera Carvalho 

As deliberações são tomadas por maioria e sempre por votação nominal, não sendo 

permitidas abstenções. 

u) Métodos de Seleção 

Os métodos de seleção incluem a avaliação curricular e, pelo menos, para os primeiros 

três classificados, a entrevista de avaliação. 

a) Avaliação curricular 

Visa avaliar a adequação das competências expressas pelo candidato, no curriculum vitae e 

no inquérito de autoavaliação, relativamente às exigências do cargo. 

b) Entrevista de avaliação 

Visa obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre comportamentos 

profissionais diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o 

exercício do cargo. 

c) A entrevista de avaliação é composta: 

Pela entrevista pessoal que consiste numa análise estruturada e aprofundada dos critérios 

previstos, sustentada pela descrição de comportamentos ocorridos em situações reais e 

vivenciadas pelo candidato. 

d) Critérios de Seleção 

No perfil para o exercício do cargo a concurso, foram identificadas como competências 

determinantes: 

a) Organização, planeamento, conhecimento técnico 

Foram ainda identificadas como competências comportamentais determinantes: 

a) Relações pessoais, espírito crítico, dinamismo, observação 
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