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Contratação de Escola – Recrutamento de um(a) Psicólogo(a) 

Torna-se público que se encontra aberto, por um período de 3 dias úteis, o concurso para recrutamento 

de um(a) Psicólogo(a), ao abrigo do artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, nos 

seguintes termos: 

 

A. Modalidade de contrato: Trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo. 

 

B. Duração do contrato: Anual.  

 
C. Identificação do local de trabalho: Agrupamento de Escolas de Argoncilhe. 

 
D. Caracterização das funções: Exercício de funções como Técnico(a) Especializado(a) em 

Psicologia, com um horário de 40 horas semanais, no Agrupamento de Escolas de Argoncilhe. 

As funções a exercer compreendem atividades de diagnóstico, apoio e acompanhamento 

psicológico dos(as) alunos(as) do Agrupamento, bem como atividades de orientação 

vocacional, com vista à promoção e desenvolvimento do Projeto Educativo do Agrupamento, 

nomeadamente no combate ao insucesso educativo e ao abandono escolar. 

 
E. Requisitos de admissão: Licenciatura em Psicologia; inscrição na Ordem dos Psicólogos 

Portugueses. 

 
F. Critérios de seleção: De acordo com o n.º 11 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 

de junho, os critérios de seleção são os seguintes: 

 

1.º Avaliação do portfólio, com uma ponderação de 30 %. 

A avaliação de competências por portfólio visa confirmar a experiência e ou os conhecimentos do(a) 

candidato(a), através da análise de uma coleção organizada de trabalhos que demonstrem as 

competências técnicas detidas diretamente relacionadas com as funções a que se candidata. 

O portfólio deve ser submetido para o endereço contratacao.argoncilhe@gmail.com, até ao fecho do 

horário na aplicação informática da Direção Geral da Administração Escolar (DGAE), sob pena de 

exclusão. O portfólio deve estar em formato PDF, ter letra Arial, tamanho 12, espaço 1,5, com o 

máximo de 7 páginas obrigatoriamente. Da 1.ª página deve constar apenas o nome completo e o 

número do(a) candidato(a), bem como o horário a que se candidata.  
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À avaliação do pórtfolio aplicam-se os seguintes subcritérios e subponderações: 

Subcritérios Subponderação 

- Habilitação académica de licenciatura em psicologia  

 Ramo educacional 

 Outros ramos 

 
10 pontos 
5 pontos 

- Formação específica: 

 Formação pós-graduada (pós-graduação, mestrado ou 
doutoramento) 

 Outras formações (ações de formação, congressos, 
seminários, publicações científicas ou oficinas de 
trabalho): 

- 100 horas ou mais 
- Até 99 horas 

 
 

7 pontos 
 
 
 

3 pontos 
1 ponto 

- Experiência profissional em contexto escolar 

 3 anos ou mais 

 Até 3 anos 

 
10 pontos 
5 pontos 

 

2.º Entrevista de avaliação de competências, com uma ponderação de 35 %. 

A entrevista de avaliação de competências visa obter informações sobre comportamentos profissionais 

diretamente relacionados com as competências consideradas essenciais para o exercício da função. 

Na entrevista, o(a) candidato(a) deverá explanar o trabalho que pretende desenvolver no Agrupamento, 

sendo avaliados de acordo com os seguintes subcritérios e subponderações: 

Subcritérios Subponderação 
- Competências de comunicação 7 pontos 
- Capacidade de trabalho em equipa 7 pontos 
- Relacionamento interpessoal 7 pontos 
- Competências de resolução de conflitos 7 pontos 
- Capacidade de inovação 7 pontos 

 

3.º Número de anos de experiência profissional na área, com uma ponderação de 35 %. 

 

G. Utilização faseada dos métodos de seleção: Considerando o disposto no artigo 8.º da 

Portaria n.º 83-A/2009 de 22 de janeiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6 de abril, e 

tendo em conta a urgência do recrutamento, a utilização dos métodos de seleção será faseada, 

nos seguintes termos:   

1. Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, apenas do primeiro método 

obrigatório - portfólio;  

2. Aplicação do segundo método – entrevista – e do método seguinte – número de anos de 

experiência profissional – apenas a parte dos candidatos aprovados no método imediatamente 
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anterior, a convocar por tranches sucessivas de 5 (cinco) candidatos, por ordem decrescente de 

classificação até ao preenchimento do lugar a concurso. 

 

H. Local de candidatura: O processo de seleção tem como suporte a aplicação informática 

concebida pela DGAE. O acesso à referida aplicação informática é efetuado através da página 

eletrónica da DGAE em https://sigrhe.dgae.min-edu.pt/. 

 

Argoncilhe, 12 de fevereiro de 2014 

 

A Diretora, 

Filomena Vieira 

 


