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Direção Geral doe Estabelecimentos Escolares

Abertura de concurso de Contratação de Escola para Técnico Especializado em

Psicólogo

Horário n.° 2 - 18 horas
Manuel Carneiro Ferreira, diretor do Agrupamento de Escolas de Águas Santas, Maia, informa

que se encontra aberto, na respetiva aplicação informática Online gerida pela Direção Geral da

Admitustração Escolar (DGAE). o procedimento de seleção, nos termos do Decreto-Lei n.°132/2012 de 27

de Junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.°83-A/2014, de 23 de Maio, referente à contratação de

escola, para LLIII Técnico Especializado de psicologia, a prestar no Agrupamento de Escolas de Águas

Santas, Maia, com os seguintes critérios, publicados, também, na aplicação de concursos gerida pela

DGAE.

1- Horário a Concurso

Uni horário de 18 horas semanais para o Serviço de Psicologia e Orientação do Agrupamento

2- Critério geral de admissão

Os previstos na legislação em vigor; Licenciatura Pré-Bolonha em Psicologia ou Licenciatura coni

Mestrado Integrado em Psicologia e ser membro efetivo da ordem dos Psicólogos Portugueses.

Critérios Específicos — Experiência no desempenho de funções no serviço de psicologia e orientação

de alunos do 1°, 2° e 3° Ciclo e ensino secundário.

3- Processo de selecão dos candidatos:

Nos termos do n.° 11 do artigo 39° do decreto-Lei n.° 132/2012, a seleção será operada pela

ordenação decrescente dos candidatos numa listagem final. O Valor numerário a considerar para

cada candidato na listagem final será a soma dos seguintes critérios:

a) Avaliaçao de Portefólio (ponderação de 30%);

• Nota final do curso habilitador (10%);

• Experiência de trabalho no contexto escolar (10%);

• Trabalho desenvolvido em equipas multidisciplinares e projeto (10%).

b) Entrevista de trabalho de competências (ponderação de 35%);

• Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal (10%);

• Conhecimento do funcionamento do serviço de psicologia e orientação escolar (10%);

• Formações complementares ao nível profissional e/ou pedagógico adequadas às

funções a desempenhar (596);

• Experiência de trabalho com alunos com necessidades educativas especiais (10%).

c) Número de anos de experiência profissional (ponderação de 35%)
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• Sem experiência (0%);

• De O a 5 anos de experiência profissional (1096);

• De 6 a 9 anos de experiência profissional (1596);

• Mais de 10 anos de experiência profissional (35%);

Critério de Desempate: Classificação obtida na entrevista de avaliação de competências

4- Operacionalização de selecão

• O Fortefólio, obrigatório para todos os candidatos (em formato de pdfl, não pode exceder as

4 (quatro) páginas, devendo conter apenas os elementos relevantes para a função a

desempenhar, e deverá ser enviado para concursosiaescas.iieL até à hora do fim do prazo

de candidatura na aplicação de coLicurso da DGAE.

• Preenchimento de formulário na página na internet do Agrupamento:

http://portaLaescas.net/

• Os candidatos selecionados para a entrevista deveni fazer-se acompanhar da documentação

que considerem relevantes para o júri aferir o seu percurso profissional.

Águas Santas, 23 de Agosto de 2016
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