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Aviso de Abertura de Concurso de Contratação de Escola 

Técnico Especializado 

Psicólogo 

2021/2022 

Informam-se todos os interessados que se encontra aberto o procedimento concursal para seleção e recrutamento 

de um Técnico Especializado, abaixo discriminado, nos termos da Lei nº83-A/2014 de 23 de maio. 

 

Horários a Concurso Intervenção - Público Alvo  Nº de 
Horas 

Duração do 
Contrato 

Habilitações 
Requeridas 

1 

Alunos da Unidade de Apoio ao Alto 
Rendimento, UAARE, e com Medidas 
de Suporte à Aprendizagem e à 
Inclusão 

35h 
Até 31 de 

agosto de 2022 

Mestrado em 
Psicologia ou 
Licenciatura Pré 
Bolonha e 
inscrição na 
Ordem dos 
Psicólogos 
Portugueses 

 

Modalidade do Contrato de Trabalho: Contrato de Trabalho a Termo Resolutivo Certo. 

 

Local de Trabalho: Agrupamento de Escolas de Alcochete. 

 

Caraterização das Funções: O psicólogo a contratar desempenhará as seguintes funções: 

-Acompanhamento psicológico e psicopedagógico de alunos da UAARE e com Medidas de Suporte à Aprendizagem e 
à Inclusão. 

 

Processo de candidatura: é feito unicamente através da aplicação informática de contratação de escola, 
disponibilizada para o efeito pela Direção-Geral da Administração Escolar (https://sigrhe.dgae.mec.pt/). 

 

Habilitação académica: é divulgada no horário a concurso e o mesmo é lançado na aplicação da DGAE, sendo 
eliminadas as candidaturas que não respeitem o solicitado e admitidos a concurso apenas os candidatos que possuam 
as habilitações requeridas para o horário que consta na referida aplicação da DGAE. 

 

Documentação complementar: a enviar por email, em formato PDF, devidamente identificado no assunto com a 

seguinte informação,  

“Concurso para Psicólogo – Nome do candidato” 

 

para direcao@aealcochete.edu.pt , até ao final do prazo de candidatura na plataforma eletrónica, ou entregue em 

papel na secretaria da Escola Secundária de Alcochete, ou por correio para a seguinte morada: Rua da Escola 

https://sigrhe.dgae.mec.pt/
mailto:direcao@aealcochete.edu.pt
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Secundária – Urbanização dos Barris – 2890-006 Alcochete. Caso não sejam enviados os documentos abaixo 

referidos, dentro do prazo estabelecido, o candidato será excluído. 

 

Documentos necessários:  

- Portefólio/Currículo (modelo Europeu);  

- Comprovativos de Habilitações Académicas e Profissionais;  

- Cédula Profissional da Ordem dos Psicólogos;  

- Comprovativo de tempo de serviço, de formação específica e Avaliação de Desempenho. 

 

Critérios obrigatórios de seleção:  

a) Avaliação do Portefólio/currículo (modelo europeu) – ponderação 30%; 

b) Entrevista de Avaliação de competências – ponderação 35%; 

c) Números de anos de experiência profissional na área – ponderação de 35% 

 

Avaliação do Portefólio/currículo e Entrevista de Avaliação de Competências - os subcritérios e respetivas 

ponderações são divulgados no horário lançado a concurso na aplicação da DGAE. 

Entrevistas de Avaliação de Competências: realizar-se-ão logo após a publicação das listas de candidatos na página 

do Agrupamento e de acordo com a marcação a realizar por email e/ou telefone, até 24h da realização da mesma. 

 

Processo de Seleção: 

- A seleção dos candidatos será feita por um júri, a designar pelo Diretor; 

- Após a seleção será publicada a lista final ordenada do concurso na página do Agrupamento e em local visível na 

Sede do Agrupamento; 

- Os candidatos serão selecionados na aplicação informática logo que o processo de seleção esteja concluído; 

- O candidato aceita a colocação na aplicação informática, até ao primeiro dia útil seguinte ao da comunicação da 

colocação; 

- O candidato efetua a apresentação no Agrupamento até ao segundo dia útil seguinte ao da comunicação da 

colocação; 

- O incumprimento dos prazos acima referidos implica a anulação da sua colocação e a aplicação do disposto na alínea 

c) do artigo 18º, da Lei nº83–A/2014 de 23 de maio. 

 

Constituem motivos de exclusão do concurso: 

- O preenchimento dos dados pelos candidatos de forma incompleta e incorreta; 

- A não apresentação do portefólio/currículo dentro do prazo previsto; 

- A não comparência à entrevista, no caso dos candidatos selecionados para o efeito; 

- Não possuírem a Habilitação Académica requerida; 

- Não apresentação de comprovativos das declarações prestadas, quando solicitadas; 
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- Não apresentação dos documentos originais para comprovar a autenticidade e as cédulas profissionais (quando 

aplicável) na entrevista.  

 

Critérios de desempate: 

1. Entrevista 

 

Critérios Obrigatórios de seleção 

     -Avaliação do Portefólio – 30% 

     -Entrevista – 35% 

     -Experiência Profissional – 35% 

 

Subcritérios: 

 

1. Avaliação do portefólio (30%): 

a) Currículo em formato europeu – (3 pontos) 

 

b) Habilitações: 

-Grau superior a Mestre (6 pontos) 

-Grau de Mestre/Licenciatura Pré Bolonha (5 pontos) 

 

c) Formação: 

      -Formações nas áreas de Apoio ao Alto Rendimento e das Medidas de Suporte à Aprendizagem e à 

Inclusão – (4 pontos) 

                 -Formações noutras áreas – (2 pontos) 

 

d) Descrição das ações/atividades desenvolvidas no âmbito da área a que se candidata: 

                  -Objetividade na descrição (4 pontos) 

                  -Adequação das ações / atividades à função a que se candidata (4 pontos) 

 

e) Reflexão crítica: 

                  -Evidencia pontos fortes (3 pontos) 

                  -Evidencia pontos fracos (3 pontos) 

                  -Apresentação de sugestões de melhoria (3 pontos) 

 

2. Entrevista (35%) 

a) Conhecimento do enquadramento legal da área a que se candidata (5 pontos) 

b) Conhecimento do Regulamento Interno e do Projeto Educativo do Agrupamento (5 pontos) 
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c) Questões decorrentes das alíneas d. e e. do portefólio (10 pontos) 

d) Formas de atuação face a problemas (10 pontos) 

e) Atitude/postura (5 pontos) 

 

3. Experiência profissional na área (35%) 

a) Com 15 anos de experiência ou mais (35 pontos) 

b) Entre 5 e 14 anos de experiência (20 pontos) 

c) De 0 a 4 anos de experiência (10 pontos) 

 

Após concluído o processo de seleção serão publicadas as listas dos candidatos admitidos, ordenados pela 

classificação final e a lista dos candidatos excluídos. 

 

 

 

Alcochete, 07 de setembro de 2021 
 
  O Diretor do Agrupamento 
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