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AVISO 

Contratação de Escola – Ano letivo 2012/2013 

(Ao abrigo do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho) 

Técnico especializado (Psicólogo) 

 

De acordo com o Despacho do Senhor Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar, 

datado de 21/11/2012, e da autorização da Direção Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo, 

dirigida ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, datada de 27/11/2012, foi concedida a 

contratação de um técnico licenciado em Psicologia, para o ano escolar 2012/2013. Assim, nos termos 

do nº 4 do artigo 39º do Decreto-Lei nº 132/2012, Rui Manuel Oliveira Cintrão, Diretor do 

Agrupamento de Escolas, torna público que se encontra aberto, na respetiva aplicação informática 

online, gerida pela Direção-Geral de Administração Escolar (DGAE), o procedimento de seleção nos 

termos do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, relativamente à contratação de escola, para suprir 

necessidades temporárias de serviço de um(a) técnico(a) especializado(a) (Psicólogo), para o 

Agrupamento de Escolas de D. Luís de Ataíde no âmbito do projeto TEIP, com os critérios seguintes, 

publicados também na aplicação de concursos gerida pela DGAE. 

 

1. Modalidade de contrato: Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo incerto. 

2. Duração do contrato: Temporário. 

3. Caraterização do posto de trabalho: Acompanhamento de alunos no âmbito do desenvolvimento 

de projetos de combate ao insucesso e absentismo escolar. 

4. Requisito prévio: Nos termos conjugados do artigo 41º, nº 2 do Decreto-lei nº 132/2012 com o 50º 

do Estatuto da Ordem dos Psicólogos Portugueses, aprovado pela Lei nº 57/2008, é exigido aos 

candidatos prova da inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses como membro efetivo, pois só 

esta lhe confere o título profissional respetivo, bem como o seu uso e o exercício da profissão de 

Psicólogo. 

5. Habilitações académicas mínimas exigidas: Licenciatura em Psicologia. 

6. Local de trabalho: Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde, Peniche. 

7. Formalização das candidaturas: Página www.dgae.min-edu.pt, na área de Contratação de Escola. 

8. Critérios de seleção: Em conformidade com o estabelecido no nº 11 do artigo 39º do Decreto-Lei 

nº 132/2012, de 27 de junho, são critérios objetivos de seleção a seguir obrigatoriamente:   

a) A avaliação de portefólio (AP) com uma ponderação de 30%; 
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b) Entrevista de avaliação de competências (EAC) com uma ponderação de 35%; 

c) Número de anos de experiência profissional (NAEP) com uma ponderação de 35%. 

9. Os candidatos serão selecionados e ordenados, por ordem decrescente da classificação obtida na 

Avaliação Final (AF), numa escala de 0 (zero) a 20 (vinte) valores, obtida de acordo com a fórmula:  

AF = 0,3xAP + 0,35xEAC + 0,35xNAEP, onde: 

9.1 - AF é a classificação da Avaliação Final do candidato. 

9.2 - AP é a classificação da Avaliação do Portfólio do candidato. 

O candidato deve fazer chegar ao Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde o Portfólio, em 

suporte de papel (envelope fechado mediante recibo de comprovativo, durante o horário de 

funcionamento dos serviços administrativos) ou formato digital (pdf), durante o período de 

candidatura ao concurso em oferta (período em que a candidatura decorre na plataforma da 

DGAE). Caso o candidato opte por enviar o Portfólio em formato digital via mail 

(luisdeataide@gmail.com) deverá este certificar-se que recebe um mail de confirmação de 

receção por parte do Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde. Caso o candidato não receba 

a confirmação em questão deverá contatar a Direção do Agrupamento afim de a sua 

candidatura não ser invalidada. 

� A Avaliação do Portfólio visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente: 

� Habilitação académica; 

� Percurso profissional; 

� Relevância da experiência adquirida; 

� Relevância da formação realizada; 

� Relevância das funções exercidas, de acordo com a seguinte fórmula:  

 AP = (3xHAB + 4xEP + 3xFP) / 10, onde:  

� HAB é a Habilitação Académica, ponderada de 10 a 20 valores, da seguinte forma: 

a) 15 Valores – Com Estágio Curricular em contexto escolar/educativo; 

b) 2 a 5 Valores - Com habilitação  académica superior à licenciatura e/ou certificação 

profissional em contexto escolar/educativo (2 valores – Especialização/Curso de 

PósGraduação; 3 valores – Mestrado; 5 valores – Doutoramento). 

 

� EP é a Experiência Profissional, ponderada entre 0 a 20 valores, da seguinte forma: 
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a) Com experiência de coordenação/orientação e desenvolvimento de projetos em contexto 

escolar no pré-escolar, básico e secundário, independentemente do número de anos 

exercício – 8 valores;   

b) Com experiência de trabalho com alunos com dificuldades de aprendizagem e/ou 

problemas comportamentais – 8 valores; 

c) Com experiência de trabalho na integração de alunos de contexto socioculturais 

desfavorecidos – 4 valores. 

 

� FP é a  Formação Profissional  diretamente relacionada com os  projetos a desenvolver, 

ponderada de 0 e 20 valores, da seguinte forma: 

a) 5 Valores – Com Formação em Psicologia da Educação Escolar ou similar (≥ 25 h); 

b) 5 Valores – Com Formação em Orientação Vocacional (≥ 25 h); 

c) 5 Valores – Com Formação em Educação Sexual ou similar (≥ 25 h); 

d) 5 Valores  – Com outra formação relevante para o trabalho a desenvolver em contexto  

educativo/escolar (≥ 25 h). 

 

9.3 NAEP é o número de anos de experiência profissional na área da Psicologia da Educação 

Escolar, em Agrupamentos de Escolas/Escolas não agrupadas, definido pela alínea c) do nº 11 

do artigo 39º do Decreto-Lei nº 132/2012. Este critério é valorado de 0 a 20 valores, sendo a 

ponderação de 1 valor por ano de experiência, num máximo de 20 valores. 

9.4 EAC (Entrevista de Avaliação de Competências) visa obter, através de uma relação 

interpessoal, informações sobre comportamentos profissionais diretamente relacionados com as 

competências consideradas essenciais para o exercício da função a desempenhar.  

10. Serão convocados para a EAC, em tranches de 5, por ordem decrescente na avaliação de portfólio 

(AP) e no número de anos de experiência profissional na área da Psicologia da Educação Escolar 

(NAEP), expressa pela fórmula (0,3xAP + 0,35xNAEP), até ao preenchimento da vaga, através de 

uma das formas a seguir discriminadas: 

a) Publicação de convocatória junto à lista ordenada dos candidatos na página eletrónica do 

agrupamento de escolas D. Luís de Ataíde http://www.aeluisdeataide.pt; 

b) Contacto telefónico; 

c) Correio eletrónico com recibo de entrega da convocatória; 

d) Ofício registado. 
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11. Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) 

O guião da entrevista inclui 5 domínios:   

Domínio 1. Conhecimento das funções e responsabilidades inerentes ao cargo/capacidade de 

resposta a situações concretas (7%); 

Domínio 2. Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal (7%); 

Domínio 3. Motivação para o cargo (7%); 

Domínio 4. Criatividade e iniciativa (7%); 

Domínio 5. Disponibilidade (7%). 

Cada um dos domínios será ponderado de 0 a 20 valores, conforme as respostas reflitam um 

dos seguintes níveis classificativos 

a) Elevado – 20 Valores; 

b) Bom – 16 Valores; 

c) Suficiente – 12 Valores; 

d) Reduzido – 8 Valores; 

e) Insuficiente – 4 Valores. 

A falta do candidato à Entrevista determina a exclusão do concurso. 

O candidato deve fazer-se acompanhar na Entrevista de todos os documentos que atestem os 

dados declarados na avaliação de portfólio (AP) e no número de anos de experiência 

profissional na área da Psicologia da Educação Escolar (NAEP), expressa pela fórmula 

(0,3xAP + 0,35xNAEP). 

12. Critérios de desempate: 

Em caso de empate releva sucessivamente: 

1º Critério – Maior número de anos escolares exercidos na qualidade de psicólogo 

Escolar/educativo; 

2º Critério – Maior grau académico obtido para o exercício de funções no âmbito 

Escolar/educativo; 

3º Critério - Mais velho em idade. 

13. Prazos 

A lista ordenada de classificação da Avaliação de Portfólio (AP) e do Número de Anos de 

Experiência Profissional na área da Psicologia da Educação Escolar (NAEP), expressa pela 

fórmula (0,3xAP + 0,35xNAEP), será publicitada na página eletrónica do agrupamento e 

afixada em local visível do agrupamento a partir do 3º dia útil, contado do dia útil seguinte ao 
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termo do prazo da candidatura, pelo que devem os candidatos consultar diariamente a referida 

página ou a lista afixada.   

A Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) terá lugar no dia, hora e local indicado na 

convocatória própria. 

A lista ordenada da classificação final, expressa pela fórmula AF = 0,3xAP + 0,35xEAC + 

0,35xNAEP, será afixada em local visível do agrupamento e publicitada na página eletrónica 

do agrupamento, no dia útil seguinte ao período destinado à Entrevista de Avaliação de 

Competências (EAC). 

Terminado o procedimento de seleção, o órgão de gestão aprova (homologa) e publicita a lista 

final ordenada do concurso na página eletrónica do respetivo agrupamento e em local visível da 

escola ou escola sede do agrupamento. 

O candidato selecionado entrará em funções, após ter feito a aceitação da colocação na 

plataforma eletrónica da DGAE e de ter feito a respetiva apresentação no agrupamento até ao 

2º dia útil seguinte ao da comunicação da colocação estabelecida através da aplicação 

eletrónica da DGAE. 

14. Composição do Júri: 

Presidente: Rui Manuel Oliveira Cintrão 

1º Vogal efetivo: Ana Cristina Franco Silva 

2º Vogal efetivo: Ricardo Antunes Santos da Silva 

1º Vogal suplente: Ana Paula Moreira Souto 

2º Vogal suplente: Susana Maria Pereira 

O Presidente do Júri será substituído nas suas faltas e impedimentos pelo 1º Vogal efetivo. 

 

Agrupamento de Escolas D. Luís de Ataíde 

5 de dezembro de 2012 

 

O Diretor 

________________________________ 

Dr. Rui Manuel Oliveira Cintrão 

 


