
 
 
CONCURSO Nº 3 SIGRHE – TÉCNICOS ESPECIALIZADOS – Candidatura DGESTE 
 
Contratação de um Técnico Especializado, na categoria de Psicólogo para assegurar o 
SPO (Serviço de Psicologia e Orientação) 
  
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. 
 
Candidatura em https://sigrhe.dgae.mec.pt/openerp/login, até dia 11/09/2020 e os candidatos 
deverão remeter o respetivo Portefólio, via email indicando o numero de oferta de emprego 
do SIGRHE, ou via postal para:  
 

Email do Agrupamento: esabugal@gmail.com 
 

https://sigrhe.dgae.mec.pt/openerp/login
mailto:esabugal@gmail.com


Morada: 
 Rua Joaquim Manuel Correia, 6 
 6320 320 Sabugal 

 


