Agrupamento de Escolas de Mêda
Aviso de Abertura
Contratação de Técnico Especializado (Psicólogo)

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho na redação que lhe foi conferida pelo
Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, retificado pela Declaração de Retificação n.º
36/2014, de 22 de julho, pelo Decreto-Lei n.º 9/2016, de 7 de março, e ainda, DecretoLei n.º 28/2017, de 15 de março, informo que se encontra aberto o concurso para a
contratação de um Técnico Especializado (Psicólogo), para exercer funções no
Agrupamento de Escolas de Mêda
Modalidade do contrato – Contrato de trabalho a termo resolutivo certo, no ano escolar
2020/2021.
Duração semanal do contrato – 18 horas semanais.
Características das funções – Promoção e desenvolvimento do projeto do agrupamento
de escolas de Mêda, nomeadamente nas dimensões do apoio e acompanhamento dos
alunos, orientação vocacional e escolar, desenvolvimento de projetos de enriquecimento
curricular, do combate ao insucesso e abandono escolar.
Requisitos de Admissão- Licenciatura em Psicologia e inscrição na Ordem dos
Psicólogos.
Formalização das candidaturas – O processo de candidatura é aberto através da
aplicação informática disponibilizada na página oficial da Direção Geral de
Administração Escolar. As notificações e envio de documentos são efetuados através do
email: escolameda@hotmail.com. A publicação dos resultados é publicada na escola sede
do agrupamento, na página eletrónica do agrupamento.
Critérios de seleção:
a) Avaliação do portefólio, com uma ponderação de 30%;
b) Entrevista de avaliação de competências, com uma ponderação de 35%;
c) Número de anos de experiência profissional na área, com uma ponderação de
35%.
Subcritérios de Seleção:
Avaliação do portefólio:
1) Classificação académica do curso habilitador, ponderação 10%,
2) Projetos desenvolvidos em contexto escolar: Educação Especial, ponderação
5%; Orientação Vocacional, ponderação 5%.

3) Formação complementar relevante para o trabalho a desenvolver no contexto
escolar: Educação Especial, ponderação 5%; Orientação Vocacional, ponderação 5%.
O portefólio não deve exceder 6 páginas A4 e deve ser enviado em formato PDF, no prazo
de dois dias úteis após a candidatura, para o email: escolameda@hotmail.com com a
indicação do nome e nº de candidato.
Entrevista de Avaliação de Competências:
- Conhecimento e competências da função, atividade e tarefas a desempenhar,
ponderação 15%
- Competências comunicacionais, sociais e relacionamento interpessoal e trabalho
em equipa, ponderação 10%
- Conhecimento e visão estratégica das problemáticas dos alunos e das famílias,
ponderação 10%.
Número de anos de experiência profissional na área
Experiência em escolas no âmbito da função a desempenhar:
Exp> 8 anos, ponderação 35%; 7<Exp≤ 8 anos, ponderação 30%;
6<Exp≤ 7 anos, ponderação 25%; 5<Exp≤ 6 anos, ponderação 20%;
4<Exp≤5 anos, ponderação 15% ; 2<Exp≤4 anos, ponderação 10%;
0<Exp≤2 anos, ponderação 5%
Seleção dos candidatos:
- Constitui motivo de exclusão do concurso a não apresentação do portefólio dentro do
prazo referido anteriormente ou a fata à entrevista.
- As entrevistas de avaliação de competências realizar-se-ão em calendário a enviar por
e-mail aos candidatos.
Fator de desempate – nº de dias de serviço.

Agrupamento de Escolas de Mêda, 28 de agosto 2020
O Diretor
Luís Filipe Branco Lopes

