
Oferta de Escola – Contratação de dois Psicólogos:  

  

Horário 11: Contratação de um técnico especializado no âmbito da Psicologia, SPO, autorizado 

por despacho de 31/08/2021 de Sua Excelência a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da 

Educação par substituição da técnica Superior de Psicologia Maria Salete Minozzo de Lima 

Nunes Vaz.  

Em concurso no SIGRHE até 07/09/2021 

---- 

Horário 12: Contratação de um técnico especializado no âmbito da Psicologia, SPO – POCH, 

Operação POCH-04-5267-FSE-00855, autorizado por despacho de 31/08/2021 de Sua 

Excelência a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação.  

Em concurso no SIGRHE até 07/09/2021 

--- 

 

 

São critérios objetivos de seleção, a seguir obrigatoriamente, para os técnicos 
especializados: 

 a)      A avaliação do portfólio com uma ponderação de 30 %; 

 - Experiência Orientação Escolar  – 10%  

1 - 365 dias 2% 
366 – 1095 dias 5% 
1095 – 1460 dias 7% 
+ que 1460 dias 10% 

  - Mestrado / Doutoramento na área da Psicologia – 5%  

Mestrado pós Bolonha 2% 
Doutoramento pós Bolonha 5% 

  - Outras formações na Área Escolar – 5%  

1 – 25 horas 1% 
25 – 50 horas 2% 
50 – 75 horas 3% 
75 – 100 horas 4% 
+ de 100 horas 5% 

  - Nota fim de curso – 10%  

Nota fim de curso * 10 / 20 



 b)      Número de anos de experiência profissional na área, com uma ponderação de 35 %; 

 - Experiência Profissional em escolas/agrupamentos – 20% 

1 - 365 dias 5% 
366 – 1095 dias 10% 
1095 – 1460 dias 15% 
+ que 1460 dias 20% 

 - Experiência Profissional no âmbito das funções (Psicologia) – 15%  

1 - 365 dias 5% 
366 – 1095 dias 10% 
+ que 1095 dias 15% 

  

 c)       Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 35 %,  

 - Atividades dinamizadas e enquadradas no trabalho de Psicologia e Orientação - 10% 

 - Conhecimento do DL 54/2018 – 10% 

 - Conhecimento do DL 55/2018 – 10% 

 - Capacidade de comunicação – 5% 

  

Entrevista aplicável apenas aos primeiros 10 candidatos, a convocar por tranches sucessivas, 
por ordem decrescente de classificação conjunta das alíneas anteriores. 
 
 
Os candidatos devem ser detentores de cédula profissional, emitida pela respetiva Ordem 
Profissional. 
Candidatura em https://sigrhe.dgae.mec.pt/openerp/login, até dia 07/09/2021 e os candidatos 
deverão remeter o respetivo Portefólio, via email indicando o numero da oferta de emprego 
do SIGRHE (horário 11 ou horário 12), ou via postal para:  

  

 Email do Agrupamento: esabugal@gmail.com 

 Morada: 

Rua Joaquim Manuel Correia, 6 
6320-320 Sabugal 
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