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Abertura do procedimento e critérios de seleção 
(horário 4) 

 
De acordo com o artigo 39.º, do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação 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, torna-se público que o agrupamento de Escolas Lousada Norte pretende 
contratar um Técnico(a) Especializado(a) – Psicólogo - em regime de contrato de trabalho a termo 
resolutivo, para o horário a seguir indicado: 
 
Modalidade: contrato de trabalho a termo resolutivo para Técnico Especializado (psicólogo). 

Duração: anual 

Local de trabalho: Agrupamento Lousada Norte 

Caracterização das funções: Apoio pedagógico aos alunos em geral e aos alunos da Educação 

Especial e cursos em particular; desenvolvimento de ações de orientação vocacional; Ações de 

apoio aos conselhos de turma e trabalho com os pais e encarregados de educação sempre que tal 

se identifique como necessário. 

Número de horas semanal: 40 horas 

Requisitos de admissão: inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses 

Forma de candidatura: As candidaturas serão formalizadas, obrigatoriamente, mediante 

preenchimento eletrónico do formulário existente na aplicação informática disponibilizada para o 

efeito pela Direção – Geral da Administração Escolar. 

Critérios de seleção: 
 

São critérios objetivos de seleção, a seguir obrigatoriamente, para os técnicos especializados: 
 
a) A avaliação do portfólio com uma ponderação de 30 %: 
 

1. Licenciatura adequada (ramo educacional) – 15 pontos; 

2. Trabalho desenvolvido em mediação de conflitos em contexto escolar e em equipas 

multidisciplinares (Gabinete de Apoio ao Aluno) – 30 pontos; 

3. Conhecimento do contexto social e escolar da área do Agrupamento de Escolas (identificação com o 

Projeto Educativo) – 30 pontos; 

4. Formação profissional (assistida e dinamizada) – 25 pontos 
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b) Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 35 %: 
 

1. Experiência profissional – 30 pontos 

2. Adequação à realidade do Agrupamento de Escolas (motivação para a função) – 30 pontos 

3. Capacidade de trabalho em equipa – 20 pontos 

4. Competências de comunicação – 20 pontos 

 

c) Número de anos de experiência profissional na área, com uma ponderação de 35 %: 
 

1. mais de 9 anos – 100 pontos 

2. mais de 6 a 9 anos – 70 pontos 

3. 3 a 6 anos – 50 pontos 

4. menos de 3 anos – 25 pontos 

5. sem experiência – 0 pontos 

 

Nogueira, 18 de setembro de 2014, 
A Diretora, Maria Ernestina Cunha Sousa 

 

 

 
 


