AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. JORGE AUGUSTO CORREIA
Direção de Serviços da Região do Algarve
ES/EB Dr. Jorge Augusto Correia; EB D. Paio Peres Correia; EB1 Horta do Carmo; EB1/JI Conceição; EB1 Cabanas

AVISO DE ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL
Contratação de Técnico Especializado - Psicólogo para o ano letivo 2021/2022
Informam-se todos os interessados que se encontra aberto, na página da DGAE, http:www.dgae.min-edu.pt,
o procedimento concursal de contratação de um (1) Psicólogo, para exercer funções no Agrupamento de
Escolas Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira, nos termos dos artigos 38º e 39º do Decreto Lei nº 132/2012, de
27 de junho na redação dada pelo Decreto Lei nº 28/2017, de 15 de março .
1. - Identificação da modalidade de contrato de trabalho
Termo resolutivo certo
2. - Identificação da duração do contrato
Anual - 35 horas
3. - Identificação do local de trabalho
Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira
4. - Caraterização das funções
Serviço de Psicologia e Orientação no Agrupamento
Os domínios de intervenção a privilegiar serão:
• Orientação Vocacional
• Apoio Psicológico/Psicopedagógico
• Apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da Comunidade Educativa
• Combate ao abandono escolar
• Promoção do sucesso escolar
5. - Requisitos de admissão
Inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), como membro efetivo
Licenciatura Pré Bolonha em Psicologia ou Mestrado Integrado em Psicologia
6 . - Critérios de seleção
a) Avaliação do Portefólio - Ponderação de 30 %
• Formação complementar nos domínios de intervenção integrantes do horário a concurso - 50%
• Coleção organizada de trabalhos realizados com alunos ou individualmente (como profissional na
área de atividade) que demonstrem as competências técnicas detidas diretamente relacionadas
com as funções a que se candidata - 50%.
b) Número de anos de experiência profissional na área - Ponderação de 35%
• Em instituições escolares: 80%
Anos/dias/ponderação
[0,1[ / [0 , 365[ / 3 valores
[1 , 3[ / [365,1095[ / 5 valores
[3 , 7[ / [1095 ,2555[ / 10 valores
[7,10[ / [2555 , 3650[ / 15 valores
> 10 / > 3650 / 20 valores
•
•

Em outras entidades : 20 %
Anos/dias/ponderação
[0,1[ / [0 , 365[ / 3 valores
[1 , 3[ / [365,1095[ / 5 valores
[3 , 7[ / [1095 ,2555[ / 10 valores
[7,10[ / [2555 , 3650[ / 15 valores
> 10 / > 3650 / 20 valores
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c) Entrevista de avaliação de competências - Ponderação de 35%
•
•
•
•
•

Atualização de conhecimentos - 4 valores
Compromisso com o serviço - 4 valores
Domínio Técnico da Área - 4 valores
Capacidade de comunicação e de criação de um clima de colaboração - 4 valores
Visão do Agrupamento - 4 valores

7 - A ordenação dos candidatos faz-se por ordem decrescente da respetiva graduação. Em caso de empate
a ordenação respeita a seguinte ordem de preferência :
a) Candidatos com mais experiência profissional na área
b) Candidatos com idade mais elevada
8 . - Terminado o processo de seleção será publicada em www.estavira.com a lista final ordenada do
concurso.
Os candidatos deverão, 24 horas após o termo da candidatura, enviar par o endereço de correio eletrónico:
concursosaejac@estavira.com (em formato digital):
• Identificação do horário a que foi opositor
• Curriculum vitae
• Portefólio
• Documentos comprovativos das habilitações
• Documento comprovativo do tempo de serviço
• Documentos comprovativos de formação/ atualização de conhecimentos
• Endereço de correio eletrónico par contato
• Comprovativo de inscrição na OPP

Tavira, 26 de outubro de 2021
O Diretor
José Otílio Pires Baía
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