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A V I S O  N . º  1  -  2 0 2 1 / 2 2  

 

C O N T R A T A Ç Ã O  D E  T É C N I C O  E S P E C I A L I Z A D O  D E  P S I C O L O G I A  
Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março 

Contratação de Escola com vista ao suprimento de necessidades temporárias de pessoal não docente, para o 
ano escolar de 2021 -2022, na Escola Básica Integrada Gualdim Pais — Pombal. 

1. Nos termos do Decreto-Lei n.° 132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual, e demais legislação aplicável, 
encontra-se aberto o concurso para contratação de um técnico especializado: Psicólogo. 

 
2. A necessidade referida no número anterior consta do presente aviso e foi publicada na página da 

internet do agrupamento em https://agpais.edu.pt/  
 

Candidatura Nº de 
horários 

Nº horas Curso Alunos a 
acompanhar/avaliar 

Horário 

Psicólogo 1 35H Psicologia Ensino Básico A acordar com a escola 

 

3. O presente concurso de contratação de escola desenvolver -se-á de acordo com os seguintes 
procedimentos: 

a) O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática disponibilizada para o efeito pela 
Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE): SIGRHE. 

b) Os candidatos apenas podem inscrever-se utilizando a aplicação informática referida no número 
anterior. Para tal devem encontrar-se inscritos como candidatos ao concurso no site da Direção Geral 
da Administração Escolar. No caso de ainda não se encontrarem inscritos devem efetuar a sua inscrição, 
preenchendo o formulário constante em https://sigrhe.dgae.mec.pt/openerp/create_account seguindo 
as instruções da aplicação eletrónica.  

c) A oferta de contratação de escola, os critérios de seleção bem como os procedimentos e prazos do 
concurso são os constantes do presente aviso. 

d) O prazo para a apresentação das candidaturas é de três dias úteis contados a partir da data em que a 
necessidade for divulgada na aplicação informática da DGAE. 

e) Os contratos de trabalho serão celebrados a termo resolutivo, com início na data de assinatura do 
contrato e términus a 31 de agosto de 2022.  

f) O local de trabalho será no Agrupamento de Escolas Gualdim Pais, com sede na Rua Pinhal Leitão, 
Charneca, 3100-399 Pombal.  

g) As funções a desempenhar preveem intervenção psicológica nos domínios do apoio 
psicológico/psicopedagógico e o apoio ao desenvolvimento de Sistemas de Relações da Comunidade 
Educativa, no âmbito dos Serviços de Psicologia e Orientação do Agrupamento. 

https://agpais.edu.pt/
https://sigrhe.dgae.mec.pt/openerp/create_account
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h) São requisitos de admissão ao presente concurso: 

− Ser membro da Ordem dos Psicólogos Portugueses; 

− Licenciatura em Psicologia pré-Bolonha ou Mestrado em psicologia pós-Bolonha, na área da 
Psicologia Educacional, ou com reconhecimento pela Ordem dos Psicólogos Portugueses da 
especialidade em Psicologia da Educação; 

− A apresentação de portefólio, obrigatoriamente com a estrutura referida no anexo I, 
devidamente acompanhado de documentação comprovativa das declarações prestadas; 

− Nacionalidade Portuguesa, quando não dispensada pela Constituição, convenção especial ou lei 
especial; 

− Não inibição do exercício de funções públicas ou não interdição para o exercício daquelas que 
se propõe a desempenhar (registo criminal); 

− Cumprimento das leis de vacinação obrigatória. 

i) O portfólio deve ser submetido para o e-mail concursosgualdimpais@gmail.com até ao momento 
exato do fecho do concurso na aplicação eletrónica da DGAE. O portefólio deve estar em formato pdf, 
tamanho A4, e ser elaborado conforme determinado no anexo I.  

j)  Juntamente com o portefólio os candidatos devem remeter por via electrónica a seguinte 
documentação:  

− Cópia digitalizada do Cartão de Cidadão ou Bilhete de Identidade; 

− Cópia digitalizada do Boletim de Vacinas ou comprovativo da vacinação obrigatória; 

− Certificado de Registo Criminal;  

− Cópia dos documentos comprovativos no que se refere aos anexos I e III. 

k) Constituem motivos de exclusão: 

− A não apresentação do portefólio dentro do prazo suprarreferido ou  

− O não cumprimento das regras estabelecidas para a organização do portefólio, de acordo com 
o anexo I. 

l) São critérios de seleção: 

− A avaliação do portefólio com uma ponderação de 30 %, de acordo com os subcritérios 
constantes do anexo I; 

− Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 35 %, aplicável apenas aos 
primeiros 10 candidatos, em tranches sucessivas, por ordem decrescente da classificação 
conjunta da avaliação do portfólio e dos anos de experiência profissional, avaliada de 
acordo com os subcritérios constantes do anexo II; 

− Número de anos de experiência profissional na área, com uma ponderação de 35 %, de 
acordo com os subcritérios constantes do anexo III. 

 
Aos critérios de seleção referidos, são aplicáveis as regras constantes na Portaria 125-A/2019, de 30 de 
abril. 
 

4. Disposições finais: 

a) Findo o prazo de candidatura, será divulgada, em, https://agpais.edu.pt/, a lista dos candidatos relativa 
ao suprimento do horário a concurso, ordenada de acordo ordem decrescente da classificação conjunta 
da avaliação do portfólio e dos anos de experiência profissional, sendo os candidatos da mesma 
informados através da página da escola em https://agpais.edu.pt/. 

b) Juntamente com a lista dos candidatos será publicada a convocatória para a realização da entrevista de 
avaliação de competências, em tranches sucessivas de dez candidatos, pela ordem da lista ordenada.  

mailto:concursosgualdimpais@gmail.com
https://agpais.edu.pt/
https://agpais.edu.pt/
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c) O candidato, quando chamado à entrevista, deverá fazer-se acompanhar de todos os documentos que 
considera fundamentais para comprovar os elementos a avaliar na entrevista assim como 
comprovativos da sua experiência profissional. 

d) A não comparência à entrevista e/ou a não entrega dos documentos por parte dos candidatos 
convocados/notificados, seja por que motivo for, salvo situação absolutamente excecional prevista e 
justificada nos termos da lei, implicará a exclusão liminar dos mesmos. 

e) Caso se verifiquem as situações referidas no número anterior ou ainda a manifestação de desinteresse 
por parte de qualquer um dos candidatos convocados/notificados (comunicada por escrito à Escola 
Gualdim Pais), tal determina a sua exclusão concurso.  

f) Terminado o procedimento de seleção, com a aplicação dos critérios de seleção, será publicitada a lista 
final ordenada do presente concurso no site https://agpais.edu.pt/, e no local de estilo da escola, após 
terminadas as entrevistas. O candidato será selecionado na aplicação informática da DGAE, ficando assim 
transmitida aos restantes candidatos.  

g) A aceitação por parte do candidato selecionado será efetuada por este na aplicação eletrónica da DGAE, 
até ao primeiro dia útil seguinte ao da seleção. 

h) A apresentação na escola sede do agrupamento de escolas Gualdim Pais deve ser realizada até ao 
segundo dia útil seguinte à seleção do candidato. 

i) O não cumprimento de um dos deveres de aceitação ou apresentação mencionados nas alíneas g) e h), 
determina a anulação automática da colocação e a seleção do candidato seguinte na lista final 
ordenada. 

j) Toda a correspondência entre os candidatos e o Agrupamento deverá ser efetuada exclusivamente por 
via eletrónica para o email concursosgualdimpais@gmail.com.  
 

k) Os procedimentos concursais serão efetuados por um júri, composto por três elementos designados 
pela Diretora do Agrupamento, o qual terá a seguinte constituição: 
 

− Presidente:  Sara Rocha (Diretora do Agrupamento) 

− Dois vogais efetivos:  Filomena Lavado (psicóloga do Agrupamento) 

                      Paulo Sismeiro (Adjunto) 

− Dois vogais suplentes a saber:  Ilda Silva (Subdiretora) 

                          Paulo Pinheiro (Adjunto) 
 

l) Todos os atos administrativos do júri serão lavrados em ata da qual poderão ter acesso os candidatos, na 
parte que lhes disser diretamente respeito, quando solicitado por escrito e com os devidos fundamentos.  

 

Pombal, 3 de setembro de 2021 

 

A Diretora 

 

 

 

https://agpais.edu.pt/
mailto:concursosgualdimpais@gmail.com
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ANEXOS 

Anexo I –AVALIAÇÃO POR PORTEFÓLIO (30%) 
 
A Avaliação do Portfólio (A.P.) visa avaliar a experiência profissional do candidato na área científica e técnica 
para o concurso aberto bem como as competências pessoais.  
O portfolio deverá obedecer à seguintes estrutura: 

- 1ª página: nome completo do candidato, contactos (mail e contacto telefónico) e referência ao 
concurso para Psicólogo no Agrupamento Gualdim Pais. 

- 2ª página: descrição sumária dos fatores a avaliar no portfólio: Habilitação Académica, dinamização  
de projetos/programas relevantes, com abordagem multinível, no âmbito da educação pré-escolar e 
nº de anos de Experiência no Ensino Básico (cumulativamente pré, 1.º, 2.º e 3.º ciclos) com indicação 
dos anos e das escolas onde exerceram essas funções.  

- 3ª e seguintes: comprovativos das declarações prestadas (Ex: cópia do certificado de habilitações, 
dinamização de projetos/programas relevantes na educação pré-escolar, comprovativos de prestação 
de serviço como psicóloga educacional em Agrupamento de escolas do Ensino Básico, comprovativos 
do número de anos de experiência profissional na área).  

O texto deve estar escrito numa grafia apropriada e não pode ser manuscrito. No portefólio deve 
constar informação clara e inequívoca que permita a aplicação de todos os critérios e subcritérios de 
seleção e apenas esses.  

Todas as páginas do portfólio devem estar rubricadas pelo candidato no canto superior direito. 

O Portfólio deve ser enviado em formato PDF (ou digitalizado para PDF) para o mail 
concursosgualdimpais@gmail.com. 

 
Na avaliação do Portfólio, são apreciados os seguintes fatores cotados numa escala de 0 a 5 pontos: 
 
a) Habilitação Académica na área (peso de 10%): 

− Mestrado pós licenciatura pré- Bolonha ou Doutoramento em Psicologia: 5 pontos 

− Mestrado em Psicologia ou Licenciatura pré-Bolonha: 3 pontos (acrescido de 0,8 se média de curso 
igual ou superior a 17 valores e acrescido de 0,4 se média de curso de 15 ou 16 valores) 

 
 
b) Dinamização de projetos/programas relevantes, com abordagem multinível que implique rastreio 
universal das crianças, no âmbito da educação pré-escolar, em Agrupamento de Escolas do Ensino 
Básico/instituições privadas (10%):  

− Participação, comprovada, como dinamizador em projetos/programas em 4 ou mais anos de serviço: 
5 pontos 

− Participação, comprovada, como dinamizador em projetos/programas num período de 2 a 3 anos de 
serviço: 3 pontos 

− Participação, comprovada, como dinamizador em projetos/programas num período inferior a 2 anos 
de serviço: 1 ponto 

− Sem participação como dinamizador em projetos/programas: 0 pontos 
 
 
d) Nº de anos de experiência no apoio, acompanhamento e avaliação de crianças e alunos do Ensino Básico, 
nos Serviços de Psicologia e Orientação, em estabelecimentos de ensino que contemplem 
cumulativamente o pré escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos (peso de 10%): 

− mais de 8 anos de experiência comprovada: 5 pontos 

− entre 6 e 8 anos de experiência comprovada: 4 pontos 

− mais de 3 anos e menos de 6 anos de experiência comprovada: 3 pontos 

− entre 1 e 3 anos de experiência comprovada: 2 pontos 

mailto:concursosgualdimpais@gmail.com
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− menos de 1 ano de experiência comprovada: 1 ponto 

− sem nenhuma experiência comprovada : 0 pontos 
 
 
A classificação final a atribuir na avaliação do Portfólio resulta da média ponderada de todos os 
subparâmetros mencionados, na escola de 0 a 5, convertível na escala de 0 a 20 valores, com aproximação às 
centésimas.  
 
 

Anexo II – ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO E COMPETÊNCIAS (35%) 

 
A Entrevista de Avaliação e Competências visa avaliar, numa relação interpessoal, as informações e aptidões 
profissionais e pessoais dos candidatos, diretamente relacionadas com as competências consideradas 
essenciais para o exercício das funções. Será aplicada em tranches sucessivas de dez candidatos de acordo 
com a lista ordenada mencionada na alínea b) do nº 4 do presente aviso.  
A entrevista consistirá em perguntas e respostas claras e objetivas efetuadas perante o júri, nos seguintes 
âmbitos: 

− Conhecimento do funcionamento de um Agrupamento de Escola do Ensino Básico — peso de 10% 

− Percurso profissional: avalia a experiência profissional na avaliação e acompanhamento 
psicopedagógico de crianças e jovens, na intervenção psicológica numa abordagem multinível e na 
capacitação de educadores/professores.— peso de 15% 

− Comunicação: clareza e precisão nas ideias explanadas — peso de 10% 
 

Cada um destes âmbitos será apreciado e classificado pelos elementos do júri numa escala de 0 a 5 pontos, 
sendo o resultado final da entrevista a média ponderada de todos os subparâmetros, na escala de 0 a 5, 
convertível na escala de 0 a 20 valores, com aproximação às centésimas. O resultado final será expresso de 
acordo com as seguintes menções qualitativas/quantitativas: Elevado, Bom, Suficiente, Reduzido e Insuficiente, 
aos quais correspondem, respetivamente, as classificações de 20,16, 12, 8 e 4 valores.  
 

 
Anexo III – EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (35%) 
Nº de anos de experiência profissional em contexto escolar (do pré-escolar escolar ao ensino secundário) no 
âmbito do apoio psicológico/psicopedagógico, no apoio ao desenvolvimento de sistemas de relações da 
comunidade educativa e no domínio da orientação escolar e profissional (conforme referido pelo candidato 
quando da candidatura na aplicação informática).  

− mais de 8 anos de experiência nas áreas mencionadas: 5 pontos 

− entre 6 e 8 anos de experiência nas áreas mencionadas: 4 pontos 

− mais de 3 anos e menos de 6 anos de experiência nas áreas mencionadas: 3 pontos 

− entre 1 e 3 anos de experiência nas áreas mencionadas: 2 pontos 

− menos de 1 ano de experiência nas áreas mencionadas: 1 ponto 

− sem experiência nas áreas mencionadas: 0 pontos 
A pontuação obtida será convertida na escala de 0 a 20 valores.  

 


		2021-09-06T09:31:16+0100




