Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul - 161780
Escola-sede: Escola Secundária de S. Pedro do Sul

Ano Letivo: 2021/2022
7 de setembro de 2021

Aviso
Contratação de Escola – Técnico Especializado (Psicólogo)
Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar
Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário, no âmbito do Plano
21|23 Escola+
(Oferta – código DGAE:10)

35 horas – Anual (horário completo)

Psicólogo
Informam-se os interessados de que, na página eletrónica da DGAE https://sigrhe.dgae.mec.pt/, está
aberto concurso para a contratação de um Psicólogo para o Agrupamento de Escolas de S. Pedro do
Sul - 403076, de acordo com o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27/06, na redação conferida pelo
Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23/05, retificado pela Declaração de Retificação n.º 36/2014, de 22/07,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 9/2016, de 7 de março, e pela Lei n.º 12/2016, de 28 de abril e, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 28/2017 de 15 de março.
Tópico

Descrição / Pontuação

Modalidade do
contrato de
trabalho
Duração do
contrato
Identificação do
local de trabalho
Identificação da
duração do contrato

Contrato de trabalho a termo resolutivo

Número de horas
semanais

35 (horário completo)

%

Anual – até 31 de agosto de 2022
Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul
Até 31 de agosto de 2022

1

Tópico
Requisitos de
Admissão
Métodos de seleção,
critérios de
desempate e
ponderações

Descrição / Pontuação

%

•

Licenciatura em Psicologia (Pré – Bolonha) ou Mestrado em
Psicologia (Pós – Bolonha)
• Inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses
Métodos de Seleção: o faseamento da utilização dos métodos de seleção
é efetuado da seguinte forma:
1. Aplicação, num primeiro momento, à totalidade dos candidatos, dos
métodos: “A - Avaliação do Portefólio” e “C - Número de Anos de
Experiência Profissional na área”.
2. Aplicação, num segundo momento, do método “B - Entrevista de
Avaliação de Competências”, a convocar em tranches sucessivas de
cinco candidatos, por ordem decrescente de classificação, até à
satisfação da necessidade.
Desempate: Em caso de igualdade pontual nos diferentes momentos dos
métodos de seleção, os candidatos serão ordenados por:
• 1º - Ordem decrescente da Classificação Académica (entre 0 e
20 valores) da Habilitação que confere qualificação profissional
para o exercício da função.
• 2º - Ordem decrescente de idade.

Subcritérios de
seleção

Ponderações atribuídas a cada um dos métodos de seleção
A) Avaliação do Portefólio – 30%
B) Entrevista – 35%
C) Nº de anos de experiência – 35%

30
35
35

A) Avaliação do portefólio (30%):

30

•

Classificação académica (entre 0 e 20 valores) da habilitação que 10
confere qualificação profissional para o exercício da função
Formação adicional (referente aos últimos cinco anos, desde 1 de 15
janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2020) nos domínios
específicos e explícitos da promoção das competências
socioemocionais em contexto escolar e / ou da educação parental.
o [5 - 20 h [
5
o [21 - 40 h [
10
o [mais de 40 [
15
Outra formação adicional relevante (referente aos últimos cinco
5
anos, desde 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2020) para
o exercício das funções a que se candidata:
1
o [5 - 20 h [
3
o [21 - 40 h [
5
o [mais de 40 [

•

•

B) Entrevista (35%):
•
•
•

35

Avaliação da experiência profissional – 15%
Avaliação da Capacidade de resolução de problemas – 10%
Avaliação da Capacidade de Comunicação - 10%

2

C) Nº de anos de experiência na área (35%)
•
•
•
•
Tópico
Realização e prazos
do concurso

[1 ano ]
[2 anos ]
[3 – 4 anos ]
[5 ou mais anos [

Descrição / Pontuação
•

•

35
10
15
25

35
%

Página eletrónica da DGAE
o http://www.dgae.mec.pt/
o https://sigrhe.dgae.mec.pt/
Página eletrónica do AESPS
o www.aesps.pt

Os candidatos, para além da candidatura a realizar na página eletrónica da DGAE
https://sigrhe.dgae.mec.pt/, devem enviar a documentação necessária, respeitante às alíneas da
avaliação curricular, para o email concurso.profs@aesps.pt, até ao final do último dia da
candidatura; devem, igualmente, efetuar o preenchimento do seguinte formulário.
Link do formulário.
https://aesps.pt/Concursos/Contratacao_Escola_Docentes/2021_2022/Formulario_Psicologo_2021_2022.htm

Os candidatos admitidos a entrevista serão contactos por e-mail (indicado na candidatura).
Nessa comunicação constará a hora da realização da entrevista, que decorrerá na Escola
Secundária.

S. Pedro do Sul, 07 de setembro de 2021

O Diretor
João de Lima Pinheiro
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