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AVISO DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA TÉCNICO 

ESPECIALIZADO – PSICOLOGO/A CLÍNICO/A 

 
Nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na 

redação em vigor, nomeadamente com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei nº 15/2018, de 7 de março, informa-se que se encontra aberto procedimento 

concursal para contratação de um Técnico Especializado para o desempenho 

de funções de Psicólogo/a Clínico/a, no Agrupamento de Escolas de Golegã, 

Azinhaga e Pombalinho (AEGAP), na modalidade de relação de emprego 

público por tempo determinado – termo resolutivo.  

Os candidatos devem formalizar a sua candidatura, obrigatoriamente, 

através da aplicação informática SIGRHE da Direção-Geral da Administração 

Escolar (DGAE) (https://sighre.dgae.mec.pt), que decorre pelo prazo de três dias 

úteis a contar da data da sua validação nessa aplicação informática. 

Requisitos de admissão:  

- Licenciatura em Psicologia Clínica (com formação Especializada em 

Educação);  

- Obrigatório estar inscrito na Ordem dos Psicólogos Portugueses.  

Prazo de duração do contrato de trabalho:  

O contrato de trabalho a termo resolutivo certo (18 horas semanais) tem a 

duração mínima de 30 dias.  

Caracterização das funções:  

Integração na equipa do Serviço de Intervenção Psicossocial, sendo a sua ação 

nos domínios do apoio psicopedagógico, da orientação escolar e profissional e 

do apoio ao desenvolvimento do sistema de relações da comunidade escolar. 

I. Procedimentos 

O presente concurso de contratação de escola desenvolver-se-á de acordo com 

os seguintes procedimentos: 

1. Na oferta de contratação de escola, os critérios de seleção bem como os 

procedimentos e prazos do concurso são os constantes do presente aviso e 

divulgados na página da Internet do agrupamento www.agrupamentoegap.pt. 

1. O procedimento concursal será conduzido por um júri constituído pelos 

seguintes elementos: Presidente - Hercília Teresa de Paiva Soares e Silva, 

https://sighre.dgae.mec.pt/
http://www.agrupamentoegap.pt/
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Membro da Equipa EMAEI; vogais efetivos – Lina Maria Dias Jorge Simão, 

Psicóloga do AEGAP e Elisabete de Jesus Gata Gaspar Alves Pedro, 

Adjunta do Diretor; vogais suplentes: Rosa Maria Calhas Moreira e Maria 

Isabel Cardoso Ribeiro, Adjuntas do Diretor. 

2. São requisitos cumulativos de admissão ao concurso: 

a. Grau académico superior em Psicologia Clínica. 

b. Apresentação de portefólio respeitando obrigatoriamente a seguinte 

estrutura e condições: 

3.2.1. 1ª página: nome completo do candidato, contactos (e-mail e 

contacto telefónico) e referência ao concurso para Psicólogo no 

AEGAP. 

- 2ª e 3ª páginas: descrição sumária dos fatores a avaliar no 

portfólio: habilitação académica, formação profissional, experiência 

profissional. 

- 4ª página e seguintes: comprovativos das declarações prestadas 

(Ex: cópia do certificado de habilitações, cópia dos certificados de 

formação profissional, comprovativos de prestação de serviço 

como psicólogo/a clínico em Agrupamentos de Escolas do Ensino 

Básico e Secundário, comprovativos do número de anos de 

experiência profissional na área). 

3.2.2.O texto deve estar escrito numa grafia apropriada e não pode ser 

manuscrito. No portefólio deve constar informação clara e 

inequívoca que permita a aplicação de todos os critérios e 

subcritérios de seleção e apenas esses. 

3.2.3. Não exceder 15 páginas incluindo anexos; 

3.2.4. Corresponder ao estritamente pedido e permitir uma apreciação 

objetiva, clara e inequívoca em sede de avaliação dos itens; 

3.2.5. O portfólio deverá ser enviado em formato PDF (ou digitalizado 

para PDF) para o e-mail diretor@agrupamentoegap.pt, até ao 

momento exato do fecho do concurso na aplicação informática da 

DGAE ou entregue nos serviços administrativos do Agrupamento até 

às 16 horas do dia limite para o concurso. 

4. Todos os requisitos enunciados devem ser cumpridos, sob pena de não 

admissão e/ou exclusão. 

mailto:diretor@agrupamentoegap.pt
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II. Critérios de seleção 

 

Nos termos do n.º 12 do art.º 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, 

são critérios objetivos de seleção: 

1. A avaliação do portefólio com uma ponderação de 30%; 

2. Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 35%, 

aplicável apenas aos primeiros 10 candidatos, por ordem decrescente de 

classificação conjunta das alíneas 1 e 3. 

3. Número de anos de experiência profissional na área com uma ponderação 

de 35%. 

Para cada um destes critérios, são os seguintes os parâmetros de avaliação, 

escalas de classificação e respetivas ponderações: 

 

a) Avaliação do Portfólio: 

Habilitação Académica e Formação Profissional - Área de especialização 

(15%) 

Nota 

Mestrado pós Licenciatura pré-Bolonha ou Doutoramento em Psicologia 
Clínica 

5 

Licenciatura pré-Bolonha ou Mestrado pós-Bolonha em Psicologia Clínica 

(acrescido de 0,8 se média de curso for igual ou superior a 17 valores e 

acrescido de 0,4 se média de curso for de 15 ou 16 valores) 

 

3 

Licenciatura pré-Bolonha ou Mestrado pós-Bolonha em Psicologia Clínica (se 

média de curso for inferior ou igual a 14 valores) 

1 

 Formação Profissional (15%)  

 Mais de 100 horas de formação na área funcional da educação 5 

 Entre 81 e 100 horas de formação na área funcional da educação 3 

 Menos de 80 horas de formação na área funcional da educação 1 
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b) Entrevista de avaliação de competências 

A entrevista visa obter, através de uma relação interpessoal, informações sobre 

comportamentos profissionais diretamente relacionados com as competências 

consideradas importantes para o exercício da função. 

I – Conhecimento do funcionamento de um Agrupamento de 
Escola do Ensino Básico e Secundário (15%) 

Nota 

Elevado 5 

Bom 4 

Suficiente 3 

Reduzido 2 

Insuficiente 1 

 

 

II – Aspetos comportamentais evidenciados durante a 
interação estabelecida entre entrevistador e o entrevistado: 
objetivos profissionais, organização, capacidade de iniciativa 
e responsabilidade (15%) 

Nota 

Elevado 5 

Bom 4 

Suficiente 3 

Reduzido 2 

Insuficiente 1 

 

 

III – Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal 
(05%) 

Nota 

Elevado 5 

Bom 4 

Suficiente 3 

Reduzido 2 

Insuficiente 1 
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c) Número de anos de experiência profissional. 

 Experiência em contexto escolar/estabelecimentos de ensino 
até 31 de agosto de 2021 (tempo de serviço expresso em dias) 
(35%) 

Nota 

Mais de 5 anos de experiência 5 

Entre 1 e 5 anos de experiência 3 

Sem experiência  0 

 

III. Motivos de exclusão do concurso 

O não cumprimento dos itens seguintes determina a exclusão do concurso: 

a) O não envio do Portefólio dentro do prazo referido; 

b) A apresentação de declarações que não correspondam aos factos; 

c) A não apresentação de comprovativos das declarações prestadas, 

quando solicitadas; 

d) A não apresentação à entrevista. 

 

IV. Resultados do processo de seleção 

1. Após conclusão da apreciação dos portefólios será publicada, na página do 

Agrupamento, a lista ordenada de todos os candidatos, com menção aos que 

foram excluídos e o respetivo motivo de exclusão. 

2. Os candidatos admitidos para a entrevista serão contactados para o efeito 

por e-mail e/ou contacto telefónico e devem fazer-se acompanhar de todo o 

suporte documental que considerem relevante e estritamente relacionado 

com os itens a abordar. 

3. Após a realização de todas as entrevistas, será afixada na Escola Básica 

2.3/S Mestre Martins Correia - Golegã e publicada em 

www.agrupamentoegap.pt a lista ordenada dos candidatos, resultante da 

aplicação dos critérios estabelecidos. 

4. Em caso de empate, os candidatos serão ordenados de acordo com as 

seguintes prioridades: 

 1.ª) candidato com melhor avaliação na entrevista;  

2.ª) candidato com melhor avaliação no portfólio; 

http://www.agrupamentoegap.pt/
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 3.ª) candidato com melhor avaliação no número de anos de experiência 

profissional. 

5. A comunicação da colocação faz-se através da aplicação referida no ponto 

1, parte I deste documento. 

6. A aceitação da colocação, por parte do candidato a colocar, faz-se por via 

eletrónica, nos prazos legais. 

 

Golegã, 26 de agosto de 2022 

                                                          O Diretor, 

(Mário Clemente Ferreira) 


