Contratação de Escola / Técnicos Especializados – 2018/19
Psicólogos - Autorizado por despacho da Sr.ª Secretária de Estado Adjunta e da Educação
Substituição (alínea a) do artigo 57.º da LTFP

Critérios / Subcritérios de seleção de técnicos especializados ( de acordo com o publicitado em
https://sigrhe.dgae.mec.pt/):
(n.º 12 do art.º 39 do DL n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação em vigor)

1. Abertura do procedimento concursal
Encontra-se aberto na plataforma informática da DGAE (https://sigrhe.dgae.mec.pt/) , o
procedimento para seleção de um psicólogo para substituição temporária
2. Local de trabalho
Agrupamento de Escolas de Ílhavo
3. Grupo de recrutamento
Técnicos Especializados
4. Modalidade de contrato de trabalho
Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo
5. Número de horas semanais
18 horas
6. Requisitos de admissão e critérios de seleção
Licenciados em Psicologia, inscritos na Ordem dos Psicólogos como membros efetivos
7. Formalização a candidatura:
Aplicação informática disponibilizada na página da Direção-geral da Administração escolar. As
notificações, informações e envio de documentos dos candidatos são enviadas através do
correio eletrónico para direccao@ageilhavo.pt
8. Caracterização das funções
SPO – serviço de psicologia e orientação vocacional do agrupamento
9. Critérios de avaliação
1. Experiência Profissional – 35% (máximo de 100 pontos) - de acordo com os dados inseridos pelo
candidato na página da DGAE:
1.1. 0 dias (0 pontos);
1.2. Até 1 ano (25 pontos);
1.3. Mais de 1 ano até 9 anos (50 pontos);
1.4. Mais de 9 anos até 14 anos (75 pontos);
1.5. Mais de 14 anos (100 pontos);
2. Avaliação Portefólio – 30% (máximo de 100 pontos)
2.1. Reflexão realizada sobre a prática / experiência no âmbito da orientação escolar e profissional 15% (50 pontos)
2.1.1. Até 1 ano – de experiência de formação profissional– 10 pontos;
2.1.2. + de 1 a 2 anos de experiência de formação profissional – 20 pontos;
2.1.3. + de 2 anos até 5 anos de experiência de formação profissional – 30 pontos;
2.1.4. + de 5 anos até 7 anos de experiência de formação profissional – 40 pontos;

2.1.5. + de 5 anos de experiência de formação profissional – 50 pontos;
2.2. Formação realizada considerada relevante na área a que se candidata – 15% (50 pontos)
2.2.1. Até 10 horas – 10 pontos;
2.2.2. 11 horas até 25 horas – 15 pontos;
2.2.3. 26 horas até 50 horas – 25 pontos;
2.2.4. Mais de 50 horas – 50 pontos;
3. Entrevista – 35% (100 pontos)
3.1. Conhecimento técnico na área a que se candidata – 15% (máximo 43 pontos);
3.2. Experiência e conhecimento do sistema de formação profissional – 10% (máximo de 28.5 pontos);
3.3. Motivação e Capacidade de Comunicação – 10% (máximo de 28.5 pontos).
9.Publicitação
A publicitação da lista de candidatos admitidos extraída da plataforma eletrónica será afixada na escola
e na página eletrónica e os candidatos admitidos serão notificados por via eletrónica para apresentação
do portfolio (a enviar para direccao@ageilhavo.pt) e calendarização da entrevista com uma
antecedência de 72 horas.
Os candidatos devem apresentar no ato da entrevista os documentos, certificados e declarações
originais referidos no portfolio.
10.Seleção final
Será selecionado o candidato que obtiver a pontuação mais elevada resultante da fórmula (E.P. x 35%)
+ (A.P.x 30%) + (A.E. x 35%),
11. Motivos de exclusão
Não apresentação da candidatura através da aplicação da DGAE/SIGRHE.
• Não cumprimento dos requisitos de admissão constantes (Cédula Profissional da Ordem dos
Psicólogos Portugueses (OPP); Licenciatura, Mestrado e/ou Doutoramento, e/ou especialidade
reconhecida pela Ordem do Psicólogos Portugueses (OPP), na área da Psicologia Escolar e da Educação.
• Não envio de portefólio.
• Não comprovação dos dados declarados.
• Não cumprimento dos prazos estabelecidos.
• Falta de comparência à entrevista no dia/ hora/ local agendado.

Ílhavo, 20 de novembro de 2018
A Presidente da CAP

