DGEstE – Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
DSRAl – Direção de Serviços da Região Algarve
Agrupamento de Escolas de Aljezur – 145051

Concurso de Técnicos Especializados --- Psicólogo
Contratação de Escola 2020-2021
(Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de Junho, na redação dada pelo Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de
Março)
O Agrupamento de Escolas de Aljezur pretende contratar um técnico Especializado em Psicologia, nos seguintes termos:
1.

Realização do concurso: Aplicação informática disponibilizada pela Direção-Geral da Administração Escolar:
http://sigrhe.dgae.mec.pt ;
2. Entrega de documentos: Durante o período de candidatura – Portefólio e Formulário de subcritérios (disponível na
Página do Agrupamento: http://aealjezur.pt). Os documentos suprarreferidos, bem como comprovativos ou outros,
devem ser entregues via email escola.aljezur@gmail.com ou pessoalmente ou por correio registado;
3. Realização da Entrevista: Escola sede do Agrupamento – ESCOLA BI/JI DE ALJEZUR;
4. Divulgação da oferta de contratação: Página do Agrupamento: http://aealjezur.pt
5. Requisito prévio de admissão/Habilitação – Licenciatura em Psicologia, com inscrição na Ordem dos Psicólogos
Portugueses, como membro efetivo;
6. Modalidade do contrato de trabalho: A termo resolutivo certo;
7. Duração do contrato: Ano letivo 2020-2021;
8. Local de trabalho: Escolas dos Agrupamentos de Aljezur;
9. Duração do horário de trabalho: 35 horas semanais;
10. Funções a desempenhar – No âmbito do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário do Agrupamento;
desenvolvimento de projetos de bem-estar socioemocional; desenvolvimento pessoal e de aprendizagem
11. Critérios objetivos de seleção dos candidatos:
a) Avaliação do Portefólio – ponderação 30%;
b) Nº de anos de Experiência Profissional na área – ponderação 35%
c) Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 35 %, aplicável apenas aos primeiros 10
candidatos, a convocar por tranches sucessivas, por ordem decrescente de classificação conjunta das alíneas
anteriores.
12 . Critérios de ponderação para análise do portefólio – 30%
1.
2.
3.
4.

Nota final, expressa em valores, do curso que lhe confere os requisitos de admissão – 5%
Número de dias de Experiência Profissional no âmbito das funções a desenvolver no horário a concurso
(Avaliação e acompanhamento psicológicos de crianças e jovens em idade escolar) – 10%
Número de dias de Experiência Profissional em Orientação vocacional e profissional – 10 %
Formação no âmbito das funções do horário a concurso – 5%

13. Critérios de ponderação para a entrevista de avaliação de competências – 35%
1.
2.
3.

Capacidade de comunicação – 10%
Motivação – 10%
Capacidade de trabalho em equipa – 15%

Aljezur, 29 de outubro de 2020

O Subdiretor
Paulo José Dias Esteves

