AVISO DE ABERTURA
CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – 2017/2018

HORÁRIO 2
Nos termos do número 4 do 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, pelo Decreto-Lei n.º 9/2016, de 7 de março e Decreto-Lei
n.º 28/2017 de 15 de março, torna-se público que se encontra aberto o procedimento concursal
comum para a seleção e recrutamento de um Técnico Especializado – Psicólogo – nos termos
e para o efeito que abaixo se explicitam:
Modalidade do contrato
Duração do contrato
Local de trabalho
Horário
Funções
Apresentação da
candidatura
Requisitos de admissão

Contrato de trabalho a termo resolutivo certo
Anual
Agrupamento de Escolas de Valongo
35 horas semanais
Psicólogo
A candidatura é formalizada na
disponibilizada para o efeito na DGAE.

aplicação

informática

Licenciatura em Psicologia / Inscrição na Ordem dos Psicólogos
Portugueses
1. Avaliação do Portefólio (30%)
1.1. Habilitação académica (5%)
1.2. Classificação académica (5%)
1.3. Formação profissional na área, realizada nos últimos 3 anos (10%)
1.4. Experiência profissional (10%)

Critérios de seleção
dos candidatos

2. Entrevista de avaliação de competências (35%)
2.1. Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal (10%)
2.2. Sentido crítico e capacidade de resposta a situações emergentes (10%)
2.3. Criatividade e inovação (8%)
2.4. Motivação e disponibilidade (7%)

3. N.º de anos de experiência profissional na área (35%)
Convocatória para a
entrevista

Será publicada no portal do agrupamento - www.esvalongo.org e/ou
enviada por correio eletrónico.

Entrega do portefólio

O
portefólio
deverá
ser
enviado
para
o
email
concurso.psi@esvalongo.org, durante o período de candidatura. O
ficheiro a enviar deverá estar identificado com o primeiro e o último
nome do candidato.

Critério de desempate

Classificação obtida na entrevista de avaliação de competências.

Valongo, 5 de setembro de 2017
Paula Sinde
Diretora
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