
 

AVISO DE ABERTURA – CONCURSO DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 

 PARA TÉCNICO/A ESPECIALIZADO/A EM PSICOLOGIA 

Nos termos do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27/06 e por despacho da Secretária de Estado 

Adjunta da Educação, datado de 19/08/2019, encontra-se aberto, no prazo de 10 dias úteis, o 

concurso de contratação de escola de um lugar para técnico/a especializado/a na área da 

Psicologia para o ano letivo de 2019/2020. 

1) Requisitos de Admissão a Concurso:  

a) Ser licenciado/a, preferencialmente, em Psicologia Clínica ou Psicologia das Organizações; 

b) Estar inscrito/a na Ordem dos Psicólogos; 

c) Ter conhecimentos e/ou experiência comprovados em psicoterapia individual e em grupo, 

baseada na Psicologia Transpessoal; 

d) Ter, preferencialmente, 3 anos de experiência comprovada no exercício da profissão; 

e) Ter avaliação de Relevante em pelo menos 1 dos anos de exercício da sua profissão; 

f) Ter apetência para comunicar com grandes grupos, para trabalhar em equipa e para 

estabelecer relações de empatia com adultos e jovens; 

g) Possuir disponibilidade para se deslocar às diferentes escolas do Agrupamento. 

2) Local do exercício da atividade profissional: Agrupamento de Escolas de Sátão. 

3) A candidatura deve ser enviada, obrigatoriamente, para direcao@escolasdesatao.pt , 

enviando para este email os seguintes documentos:  

- Curriculum Vitae resumido, com indicação da formação académica e da experiência 

profissional (formato europass); 

- Fotocópia digitalizada dos seguintes documentos: Certificados de Habilitação relevantes, 

Certificado de pertença à Ordem dos Psicólogos, Declaração do tempo de serviço/ experiência 

profissional, Declaração da avaliação de desempenho dos últimos 3 anos, Certificado de 

robustez física e mental e Registo Criminal. 

- Formulário de Candidatura devidamente preenchido e digitalizado após assinatura conforme 

o BI/CC. 

4) A lista de ordenação e de colocação dos candidatos será publicitada na página online do 

Agrupamento de Escolas de Sátão -  https://www.escolasdesatao.pt/ .  

5) Serão excluídos/as os/as candidatos/as que:  

- Não apresentarem os documentos solicitados durante o prazo de 10 dias úteis a contar da data 

da publicitação do concurso;  

- Não estiverem inscritos/as na Ordem dos Psicólogos; 
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- Aqueles/as a quem faltarem algum dos requisitos de admissão ao concurso explicitados no nº 

1 deste Aviso. 

6) Ponderação dos fatores a considerar para a ordenação e seleção dos/as candidatos/as: 

a) Ponderação da avaliação do portefólio (30%) 

Subcritérios e ponderações: 1 – Habilitações académicas – 10 pontos (máximo); 2 – 

Classificações académicas – 5 pontos (máximo) 3 – Avaliação do desempenho (última avaliação 

de desempenho nos últimos 3 anos) 5 pontos (máximo) 4 – Tipo de funções exercidas – 10 

pontos (máximo) 

b) Ponderação da entrevista (35%) 

Subcritérios e ponderações: 1 – Avaliação da experiência profissional em psicologia transpessoal 

ou Humanista – 20 pontos (máximo) 2 – Capacidade de comunicação – 10 pontos (máximo) 3 – 

Relacionamento interpessoal – 5 pontos (máximo) 

c) Ponderação do número de anos de experiência profissional (35%) 

Subcritérios e ponderações: 1- Sem experiência profissional 0 pontos 2- até 10 anos de serviço 

10 pontos (máximo) 3 – até 15 anos de serviço 15 pontos (máximo) 4 – mais de 20 anos de 

serviço 20 pontos (máximo) 

 

- Na ausência de algum dos fatores de ponderação, a percentagem relativa ao mesmo será 

considerada no fator de seleção “Entrevista”, podendo esta valer até 55% do total da 

ponderação; 

- Caso o/a candidato/a não possua experiência, mas possua conhecimentos comprovados em 

Psicoterapia apoiada na Psicologia Transpessoal, 15% da cotação deste fator será atribuída ao 

fator “Habilitações Académicas” e os restantes 15% ao fator “Entrevista”. 

NOTA: No dia da Entrevista o/a candidata deve entregar em papel o formulário de candidatura 

devidamente preenchido e assinado que foi enviado na candidatura e trazer consigo o BI/CC.  

8) Após a publicitação das listas de ordenação e de seleção dos/as candidatos/as, os/as 

mesmos/as têm 48 horas, contadas em dias úteis, para reclamar, dado o caráter de urgência do 

concurso, nos termos do nº 2, do artº 16º, do Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de março. 

9) O/A candidato/a selecionado/a tem 48 horas para aceitação ou recusa do lugar, devendo 

apresentar-se ao serviço, no máximo, até 72 horas, contadas em dias úteis, após a publicitação 

da lista de colocação, nos termos do nº2, do artº 17º, do Decreto-Lei nº 28/2017, de 15 de 

março. Findo este prazo será contactado/a o/a candidato/a seguinte na lista de ordenação. 

Sátão, 10 de setembro de 2019 

A Diretora 

 

___________________________ 
(Helena de Fátima Gonçalves de Castro) 


