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           AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 
                       ROMEU CORREIA 

 

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – TÉCNICO ESPECIALIZADO (Horário 50)  

ANO LETIVO 2021/22 

 

Torna-se público a abertura do procedimento concursal, ao abrigo do Decreto-Lei 

nº132/2012 de 27 de junho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-lei nº83-

A/2014 de 23 de maio, retificado pela Declaração de Retificação nº36/2014 de 22 de 

julho, pelo Decreto-Lei nº9/2016 de 7 de março, e ainda , pelo Decreto-lei nº28/2017 de 

15 de março, para seleção e recrutamento de 1 (um) técnico especializado. 

Projeto: Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário  

Modalidade de trabalho: Contrato de trabalho a termo resolutivo com duração até 31 de 

agosto de 2022 

Local de Trabalho: Escola Secundária Romeu Correia (Feijó-Almada) 

Nº Horas: 35h 

Técnico Especializado: Psicólogo(a) 

Habilitação: Licenciatura em Psicologia com especialização em Psicologia Clínica; 

Inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses como membro efetivo. 

FORMALIZAÇÃO DA CANDIDATURA 

a) Na aplicação informática da DGAE (SIGRHE), Horário 50; 

b) Prazo de candidatura de 3 dias úteis contados a partir da data em que a 

necessidade for divulgada no SIGRHE; 

c) Requisitos de admissão ao concurso:  

 Licenciatura em Psicologia com especialização em psicologia clínica e 

Inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses como membro efetivo; 

  Apresentação de portfólio/currículo - submetido para o email 

subdiretora@romeucorreia.pt até ao exato momento do fecho do horário 

da aplicação para concurso. 

CARACTERIZAÇÃO DAS FUNÇÕES 

O técnico deverá desenvolver uma ação enquadrada no Plano de Desenvolvimento 

Pessoal, Social e Comunitário, no âmbito da promoção do sucesso e inclusão 

educativos, intervindo na escola, na comunidade e junto das famílias dos alunos que 

frequentam as escolas do agrupamento. 
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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

a) Avaliação do portefólio com uma ponderação de 30%, de acordo com os 

subcritérios apresentados na grelha seguinte; 

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

35%, de acordo com os subcritérios apresentados na grelha seguinte  

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

acordo com os subcritérios apresentados na grelha seguinte. 

Subcritérios 

 

Avaliação do portefólio- ponderação 30% 
Escala (0-20) 

Apresentação/organização portfólio 4 pontos 

Atividade profissional na área a concurso 8 pontos 

Formação Profissional e científica/académica realizada na área a 

concurso 

8 pontos 

 

Anos de Experiência Profissional- ponderação 35% 

 

Escala (0-20) 

Igual ou superior a 6 anos 20 pontos 

1-5 anos 12 pontos 

Menos de 1 ano 4 pontos 

 

Entrevista de avaliação de Competências- 35% 

 

Escala (0-20) 

Experiência no âmbito da intervenção com alunos 15 pontos 

Reflexão sobre atividades a desenvolver em contexto escolar 

assente numa perspetiva sistémica  

10 pontos 

Relacionamento interpessoal e capacidade de comunicação oral 10 pontos 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

O tempo de serviço a considerar para efeitos de candidatura será contabilizado até 31 de 

agosto de 2021 e terá que ser devidamente comprovado e anexado no portefólio . 

Findo o prazo de candidatura será divulgada na página do agrupamento (www.aerc.pt) a 

lista dos candidatos admitidos e não admitidos e a convocatória para a realização da 

entrevista de avaliação de competências. 

Terminado o procedimento de seleção, a publicitação da lista final ordenada do 

concurso será feita na página do agrupamento (www.aerc.pt) 

Feijó, 13 de outubro de 2021 

O Diretor 

 

(António Mateus) 
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