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CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 

Aviso de 21 de outubro de 2022 
 

Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pelo Decreto-Lei 
nº 28/2017, de 15 de março. 

 
Contratação de Técnico Especializado - Psicólogo 

 
Informa-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. 

 

1. Identificação da modalidade de contrato de trabalho:  

A termo resolutivo certo 

 

2. Identificação da duração do contrato: 

Anual – 35 horas semanais 

 

3. Identificação do local de trabalho: 

Agrupamento de Escolas Dr. Jorge Augusto Correia, Tavira 

 

4. Caracterização das funções; 

Psicólogo Escolar no Serviço de Psicologia e Orientação 

 

Domínios de intervenção (de acordo com o pressuposto no referencial Orientações Técnicas para o 

Trabalho em Psicologia Educativa nas Escolas – Direção Geral da Educação e Ordem dos 

Psicólogos Portugueses, 2018): 

a) Orientação Vocacional 

b) Apoio Psicológico/Psicopedagógico 

c) Apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da Comunidade Educativa  

 

5. Requisitos de admissão 

a) Inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), como membro efetivo; 

b) Licenciatura Pré Bolonha em Psicologia ou Mestrado em Psicologia. 

 

6. Critérios de seleção 

a) Avaliação do portfólio com uma ponderação de 30%: 

i. Projetos / Ações / Atividades realizadas que demonstrem as competências técnicas 

directamente relacionadas com as funções a que se candidata – 15% 

ii. Formação complementar nos domínios de intervenção relacionadas com as 
funções a que se candidata - 15% 

 

http://www.dgae.min-edu.pt/
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b) Número de anos de experiência profissional na área (como psicólogo), com uma 

ponderação de 35%: 

Anos Pontos 

0 2 valores 

>0 e <=1 5 valores 

>1 e <=3 10 valores 

>3 e <=5 15 valores 

>5 anos 20 valores 

 

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

i. Responsabilidade e compromisso com o serviço – 10% 

ii. Conhecimentos especializados e experiência – 15% 

iii. Trabalho de equipa e cooperação – 10% 

 

Os candidatos têm de, 24 horas após o termo da candidatura, enviar para o endereço de correio eletrónico: 

director@aejactavira.pt (em formato digital): 

1. Identificação do horário a que foi opositor 

2. Portefólio, especificando claramente: 

2.1. Experiência profissional – o tempo de serviço / n.º de horas e o(s) projeto(s) e atividade(s) 

desenvolvida(s) 

2.2. Formação e valorização profissional - Designação da ação e Nº de horas / créditos 

3. Comprovativo de inscrição na OPP (cópia da cédula profissional) 

4. Documentos comprovativos das habilitações 

5. Documentos comprovativos do tempo de serviço 

6. Documentos comprovativos de formação/ valorização profissional 

7. Endereço de correio eletrónico e número de telefone para contacto 

 

Composição do júri 

O júri será composto por um presidente e dois vogais efetivos e dois vogais suplentes. O presidente do júri 

será substituído por um dos vogais efetivos. 

O júri será nomeado pelo diretor do agrupamento. 

 

Anexo ao aviso de abertura: modelo de portfólio sugerido 

 

 


