
	

	

Aviso	de	Abertura	do	Concurso	-	Horário	6	
	

Por	despacho	de	19	de	agosto	de	2019	de	Sua	Excelência	a	senhora	Secretária	de	estado	da	
Educação,,	 informa-se	 que	 se	 encontra	 aberto	 um	 concurso	 de	 contratação	 de	 escola,	 para	
técnico	especializado	psicólogo,	na	plataforma	da	DGAE	(https://sigrhe.dgae.min-edu.pt),	para	
um	horário	de	contrato	de	trabalho	a	termo	resolutivo,	ao	abrigo	do	DL	n.º132/2012,	de	27	de	
junho,	redação		que	lhe	foi	conferida	pelo	DL	n.º28/2017,	de	15	de	março.	
	

• Duração	do	contrato:	Anual	
• Carga	Horária:18	horas	semanais	
• Local	de	Trabalho:	Escola	Profissional	de	Arqueologia	
• Caracterização	das	Funções:	Apoio	Escolar	
• Requisitos	de	admissão:	Licenciatura	em	Psicologia	e	Inscrição	na	Ordem	dos	

Psicólogos	Portugueses.	
Os	critérios	de	seleção	são	os	seguintes:	

• Avaliação	do	Portefólio	–	30%	
• Entrevista	de	avaliação	de	competências	–	35%	
• Anos	de	experiência	profissional	–	35%	

Os	subcritérios	para	cada	um	dos	diferentes	critérios	de	seleção	São	os	seguintes:	
	
a)	Avaliação	do	Portefólio:	
	
Habilitação	Académica	e	Formação	Profissional	(10%)	 Nota	
Psicologia	da	Educação	 10	
Psicologia	Clínica	e	da	Saúde	 5	
Psicologia	das	Organizações	 3	
Experiência	Profissional	(20%)		 Nota	

Avaliação/apoio	psicológico	de	crianças	e	jovens	em	contexto	Escolar	
Elevada	 10	
Média	 5	
Reduzida	 3	

Colaboração	na	elaboração/implementação	de	projetos,	programas		e	ações	de	formação	
Elevada	 10	
Média	 5	
Reduzida	 3	
	
O	portefólio	(em	formato	PDF)	deve	ser	enviado	para	o	endereço:	epaconcursos@gmail.com,	
ou	 entregue	 pessoalmente	 na	 secretaria	 da	 escola	 ou	 remetido	 via	 postal	 durante	 o	 prazo	
previsto	da	candidatura	na	plataforma	SIGRHE	da	DGAE,	não	podendo	exceder	as	5	páginas.	
Deve	conter	a	identificação	do	candidato	e	o	horário	a	que	concorre,	bem	como	os	contactos.	
Tem	 de	 conter	 os	 documentos	 comprovativos	 dos	 itens	 (habilitação	 académica,	 formação	 e	
experiência	profissional.	
	
	



	

	

b)	entrevista	de	Avaliação	de	Competências	
A	 entrevista	 visa	 obter	 informações	 sobre	 comportamentos	 profissionais	 diretamente	
relacionados	com	as	competências	consideradas	fundamentais	para	o	exercício	da	função.	
I	–	Motivação	e	orientação	para	 resultados	 -10%	 (	motivos	da	candidatura,	
graus	 de	 empenho,	 capacidade	 de	 concretização	 dos	 objetivos	 do	 serviço	 e	
das	tarefas	inerentes	ao	cargo)	

Nota	

Elevado	 10	
Bom	 7	
Suficiente	 5	
Reduzido	 2	
Insuficiente	 1	
	
II	 –	 Planeamento	 e	 Organização	 -10%	 (	 capacidade	 para	 programar	 e	
organizar	a	sua	atividade	e	projetos	variados)	

Nota	

Elevado	 10	
Bom	 7	
Suficiente	 5	
Reduzido	 2	
Insuficiente	 1	
	
III	 –	 Relacionamento	 interpessoal	 -10%	 (	 atitude	 facilitadora	 do	
relacionamento	 e	 capacidade	 para	 interagir	 adequadamente	 com	 pessoas	
com	diferentes	características	e	em	contextos	sociais	e	profissionais	distintos)	

Nota	

Elevado	 10	
Bom	 7	
Suficiente	 5	
Reduzido	 2	
Insuficiente	 1	
	
IV–	 Criatividade,	 iniciativa,	 autonomia	 -5%	 (	 ser	 criativo,	 inovador	 nas	
propostas	 de	 trabalho	 e	 na	 abordagem	dos	 problemas,	 ser	 capaz	 de	 tomar	
iniciativas	 e	 de	 atuar	 de	 forma	 independente	 e	 proactiva	 no	 seu	 dia	 a	 dia	
profissional)	

Nota	

Elevado	 5	
Bom	 4	
Suficiente	 3	
Reduzido	 2	
Insuficiente	 1	
	
c)	Número	de	anos	de	experiência	profissional	como	psicólogo	em	contexto	escolar	até	31	de	
agosto	 de	 2019	 (experiência	 validade	 através	 de	 declarações	 de	 entidades	 patronais	 e	 de	
contratos	de	trabalho	efetuados)	
Itens	de	Avaliação	(35%)	 Nota	
Sem	experiência	 5	
Experiência	até	2	anos	(730	dias)	 15	
Experiência	de	2	a	4	anos	(731	a	1460	dias)	 25	
Experiência	de	mais	de	4	anos	(mais	de	1461	dias)	 35	



	

	

	
Motivos	de	Exclusão	do	concurso	
	
São	motivos	de	exclusão	o	não	cumprimento	dos	seguintes	itens:	

a) o	não	envio	do	portefólio	dentro	do	prazo	referido;	
b) a	apresentação	de	declarações	que	não	correspondam	aos	factos;	
c) a	não	apresentação	de	comprovativos	das	declarações	prestadas	quando	solicitados	
d) a	não	apresentação	à	entrevista.	

	
Resultados	do	processo	de	seleção	
	
1.Após	 apreciação	 dos	 portefólios,	 será	 publicada	 a	 lista	 de	 admissão	 e	 exclusão,	 com	
respetivos	motivos	e	calendário	das	entrevistas,	documentos	publicados	na	página	da	escola.	
2.Os	candidatos	admitidos	à	entrevista	devem	fazer-se	acompanhar	de	toda	a	documentação	
relevante.	
3.	Após	a	realização	das	entrevistas,	será	afixada	na	escola	profissional	de	arqueologia	e	na	sua	
página	web	a	lista	ordenada	de	todos	os	candidatos.	
4.	Em	caso	de	empate,	os	candidatos	serão	ordenados:	1º	melhor	avaliação	na	entrevista;	2º	
melhor	portefólio,	3º	mais	dias	de	experiência	profissional.	
	
	
Escola	Profissional	de	Arqueologia,	23	de	agosto	de	2019	
	

				
	A	Diretora	Executiva	
	
Ana	Maria	Mascarenhas	

	


