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Contratação de Técnicos Especializados para ano escolar 2018/2019 
 
Por despacho exarado em 20-08-2018, por Sua Excelência, a Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Educação, foi 

autorizado um horário para a contratação de técnico especializado (psicólogo), para o exercício de funções na 

unidade orgânica dirigida pelo Agrupamento de Escolas Dr. Vieira de Carvalho. 

A contratação será efetuada ao abrigo do decreto lei n.º 132/2012, de 27 de junho na redação dada 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, devendo o psicólogo a contratar, estar 

inscrito na Ordem dos Psicólogos Portugueses. 

 
 Técnicos Especializados:  
 
1 Técnico especializado (psicólogo), a meio tempo (18 horas); 

 

Assim, foram definidos os critérios a seguir descriminados e respetivas pontuações:  

 

 

• Critérios Obrigatórios:  

▪ Portfólio – 30% 

▪ Número de anos de experiência Profissional – 35% 

▪ Ponderação Entrevista – 35% 

 

Subcritérios:   

 

• Portfólio:   

▪ Experiência profissional em UAEM ou UEE em contexto escolar (sim/não) – 10% 

▪ Desenvolvimento de Projetos em Agrupamentos de Escola, em colaboração com a 

Educação Especial nos últimos 2 anos letivos (sim/não) – 10% 

▪ Participação em concursos nacionais em colaboração com a UEAM e Educação Especial, 

nos últimos 2 anos letivos (sim/não) – 5% 

▪ Organização ou elaboração de ações de formação dinamizados no âmbito da Educação 

Especial (sim/não) – 5% 

• Número de anos de experiência profissional:  

▪ menos de 1 ano – 5%  

▪ 1 até 7 anos exclusive – 10%  

▪ 7 até 10 anos exclusive – 25%  

▪ 10 ou mais – 35%  

 

• Ponderação Entrevista – 35 pontos 

▪ Competências em comunicação – 10%  

▪ Conhecimento/adequação à função a exercer – 15%  

▪ Capacidade de trabalho em equipa – 10% 
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1. O Horário será de 18 horas semanais de acordo com os normativos da Função Pública. 

2. Os candidatos deverão preencher a ficha disponibilizada no endereço (Ficha de candidatura – 

Técnico Especializado): http://agevcarvalho.net/escola/concursos.html A ficha disponibilizada deve 

ser preenchida e devolvida para o e-mail concursos@agevcarvalho.pt dentro do prazo de 

candidatura. O não envio desta ficha ou o seu envio com falta de dados implica a exclusão do 

concurso. 

3. Terminada a fase de registo da candidatura para os horários de técnicos especializados inicia-se a 

fase de avaliação e verificação dos dados introduzidos, relativos ao número de anos de experiência 

profissional, avaliação do portfólio e entrevista para produção da lista final.  

4. Poderão ser solicitados aos candidatos documentos que comprovem os registos/afirmações 

constantes na candidatura.  

5. Salienta-se que serão excluídos, e não serão admitidos à entrevista, os candidatos que não 

possuam as habilitações que explicitamente se referiram como necessárias no aviso de abertura e 

não tenham entregue os documentos necessários até à data de fim do concurso.  

6. A convocatória para a entrevista será enviada por correio eletrónico, afixada na Escola Básica e 

Secundária Dr. Vieira de Carvalho e publicada no portal da escola.  

7. Os candidatos que não compareçam na data e hora marcada serão considerados desistentes e 

excluídos.   

8. As entrevistas decorrem na escola sede do agrupamento (Escola Básica e Secundária Dr. Vieira de 

Carvalho).   

  

Nota:   

▪ O portfólio terá de ser enviado para concursos@agevcarvalho.pt até à data do término do 

concurso na Plataforma. 

▪ O tempo de serviço contabilizado até 31/08/2019.  

 

 

 

Moreira da Maia, 05 de setembro de 2019.  

 

 

 O Diretor,  

 Luís Miguel Madureira Baptista Ferreira  
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