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Oferta de Trabalho  

Técnicos Especializados – Psicólogo (Horário 1) 

Para os devidos efeitos, de acordo o Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho na redação que lhe 

foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, retificado pela Declaração de 

Retificação n.º 36/2014, de 22 de Julho, pelo Decreto-Lei n.º 9/2016, de 7 de março, e ainda, 

Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março, , torna-se público que, irá decorrer um procedimento 

concursal na modalidade de relação de emprego público por tempo determinado, tendo em vista o 

recrutamento de um Psicólogo para um horário de 35h  . 

 

Requisitos de admissão: 

Licenciatura em Psicologia Ramo de Psicologia Educacional 

Psicólogo inscrito na Ordem dos Psicólogos. 

 

Local de Trabalho: Escola EB2,3/S Pedro Ferreiro, Centro Escolar de Ferreira do Zêzere, Centro 

Escolar de Areias e JIEB 1 de Águas Belas. 

 

Critérios e subcritérios de Seleção: 

-Ponderação da Avaliação do Portefólio - 30%  

   Evidência de trabalho e /ou conhecimentos relacionados com a área a que se candidata – 15%  
 
Criatividade, inovação e aplicação de projetos– 10 % 
 
Apresentação e organização – 5 % 

 
O Portefólio deve ser enviado para o mail direcao@aefzezere.edu.pt  até dia de 24 de agosto  às 
18h 
 

- Ponderação da Entrevista - 35%  

Conhecimentos e competências inerentes à função, atividades e projetos 15% 
 
Experiência de trabalho desenvolvida em articulação com a Educação Especial -10% 
 
Competências comunicacionais, sociais e de relacionamento interpessoal e de trabalho em 

equipa -10% 
 

- Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional - 35% 
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Formalização das candidaturas: As candidaturas deverão ser formalizadas exclusivamente na 

aplicação informática da Direção Geral de Administração Escolar disponível em www.dgae.min-

edu.pt, durante os 3 (três) dias úteis seguintes à data da disponibilização das ofertas de trabalho. 

 

21 de Agosto de 2017.  

A Diretora do Agrupamento de Escolas  

  Mª Isabel Saúde Ferreira da Silva 


