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AVISO
AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA SELEÇÃO DE UM
TÉCNICO ESPECIALIZADO – PSICOLOGIA

a) Identificação da modalidade de contrato de trabalho:
A termo resolutivo certo.
b) Identificação da duração do contrato:
Anual – 18h.
c) Identificação do local de trabalho:
Escola E.B.2,3 de Alapraia.
d) Caracterização de funções:
Desempenho de funções de psicólogo educacional – orientação
vocacional, avaliações e acompanhamento de alunos e famílias.
e) Requisitos de admissão e critérios de seleção:
Os requisitos de admissão são os previstos pelo Decreto-Lei nº.
132/2012, de 27 de junho.
f) Critérios e subcritérios de seleção obrigatórios:
Ponderação da avaliação do portefólio – 30%:
- competências académicas – média de curso – 5%;
- avaliação de desempenho do último ano letivo ou últimos dois anos
– 5%;
- licenciatura e/ou mestrado em psicologia ramo educacional – 10%;
- inscrição na ordem dos psicólogos (critério exclusão) – 5%;
- formaçao complementar/contínua – nº. de horas – 5%.

Ponderação da entrevista – 35%;
- competências de comunicação – fluência e coerência do discurso –
15%;
- competências TIC – 10%;
- trabalho em equipas multidisciplinares (G.A.A. e famílias) – 10%.
Ponderação do número de anos de experiência profissional –
35%.
O procedimento concursal decorre através da plataforma
eletrónica do DGAE http://www.dgae.mec.pt/_main/.
O portefólio dever ser enviado até ao dia seguinte ao final do
concurso para os seguintes e-mail`s: susanaexec@gmail.com ou
direcao@alapraia.edu.pt.
Alapraia, 02 de setembro de 2016.
A Diretora
______________________________
(Sílvia Lemos)

