AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS LARANJEIRAS
Aviso
Concurso para Contratação de Técnico Especializado – PSICÓLOGO
Torna-se público que está aberta candidatura para a contratação de psicólogo para o
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, pelo período de abertura na área SIGRHE da DGAE. As
candidaturas, acompanhadas pelo Curriculum Vitae e Portefólio pessoal devem ser enviadas
para a escola – sede do agrupamento através do email portefolio@ael.edu.pt.
Características da Função
A função – Psicólogo-, exercida num contexto escolar, pressupõe níveis diferenciados de
intervenção, nomeadamente, o apoio psicopedagógico, o aconselhamento vocacional, e a
colaboração/articulação com entidades da comunidade.
a) Modalidade do Contrato de Trabalho
Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo a 31 de Agosto de 2018.
b) Local de Trabalho
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras (Lisboa).
C) Número de horas de trabalho
18 Horas semanais.
d) Requisitos Específicos
Licenciatura (pré-Bolonha), Licenciatura (pós-Bolonha) com Mestrado.
Inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses.
e) Metodologia de Seleção:
Critérios e ponderações
Aplicação dos critérios abaixo discriminados e respetiva ponderação:
Avaliação de Portefólio – 30%
Entrevista de avaliação de competências – 35%
Número de anos da experiência profissional – 35%

Avaliação, subcritérios e subponderações
Para avaliação dos subcritérios descritos será utilizada a escala 0-5, com os seguinte níveis:
0 –não revela, 1- Baixo, 2-3- Mediano, 4 – Alto, 5 – Revela a um nível muito elevado

Avaliação do Portefólio
•
•
•

(30%)

Área da especialização académica, enquadrada no âmbito da função em causa: 10%
Estágio curricular / Estágio profissional: áreas de intervenção relacionadas com a
função: 10%
Participação em projectos, acções, programas, dinamizados em contexto escolar: 10%

Entrevista de avaliação de competências (35%)
•
•

conhecimentos técnicos facilitadores da intervenção psicológica: 10%
Experiência no desenvolvimento de atividades na área: 5%

•

Sentido de iniciativa com capacidade de desenvolvimento autónomo das tarefas
inerentes à função : 10%

•

Facilidade na esfera comunicacional, com capacidade para gerar empatia: 10%

Número de Anos de experiência profissional (35%)
•

Número de anos / meses de experiência profissional na área da Psicologia
Escolar/Educacional: 35%

(atribuição de 1 ponto por cada ano de experiência profissional, e no caso da experiência
ser inferior a 1 ano, atribui-se 0,1 pt. por cada mês,5 anos ou mais- 5 pts. / sem
experiência na área-0 pts.)

Lisboa, 4 de Setembro de 2017

