
 
 
 

Direção 
 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA /2017 
Art.º 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho 

 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS / PSICÓLOGO 

HORÁRIO N.º1 
HORÁRIO N.º2 

 
Nos termos e para os efeitos previstos nos números 1 a 5 e 11 a 14, do artigo 39.º, do Decreto-Lei n.º 

132/2012, de 27 de junho, o Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, faz público o concurso 

para recrutamento de um (a) técnico(a) especializado(a) – psicólogo(a), para o ano letivo 2017/2018. 

1 – Identificação da modalidade de contrato - na modalidade de contrato individual de trabalho, a 

termo resolutivo certo, com início na data de assinatura do contrato, nos termos do Decreto-Lei 

anteriormente referido. 

Candidatura Número de 
horários 

Número de 
horas semanais 

Habilitação Horário 

Psicólogo(a) 2 35 
Membro efetivo da Ordem dos 
Psicólogos (habilitação legal para o 
exercício profissional da Psicologia) 

A definir 
pela 
escola 

 
O presente concurso de contratação de escola desenvolver-se-á de acordo com as seguintes normas:  

2.-Número de horas de trabalho semanal - O horário a termo resolutivo certo (até 31 de agosto de 

2018), correspondendo ao exercício da função de psicólogo(a), num total de 35 horas semanais.  

3-Identificação do local de trabalho - O(A) psicólogo(a) desempenhará as suas funções no 

Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre, na Av. Magalhães Lima, 1000 - 195 Lisboa. 

4– Requisitos de admissão - São admitidos a concurso os candidatos que comprovem ser Membros 

Efetivos da Ordem dos Psicólogos Portugueses (mediante apresentação da respetiva Cédula 

Profissional), que estejam registados e realizaram a sua candidatura na plataforma SIGRHE da DGAE 

(Direção-Geral da Administração Escolar) 

5- Entrega de documentos (Portefólio) - Os candidatos devem enviar o portefólio em formato 

digital, devidamente acompanhado da documentação comprovativa das declarações prestadas até 

dia 13 de Setembro de 2017 para o endereço de correio electrónico psi.aedfl@gmail.com indicando 

no assunto o primeiro e último nome. 

6- Critérios de seleção - O método de seleção é o previsto nos artigos 39.º e seguintes do Decreto-

Lei nº 132/2012, de 27 de junho. Aos candidatos, constantes na plataforma da DGAE, serão aplicados 

os seguintes critérios:  



2 
 

a) Avaliação de portfólio, com uma ponderação de 30%;  

b) Entrevista profissional de selecção com a ponderação de 35%; 

c) Número de anos de experiência profissional na área, com a ponderação de 35%. 

7- Fases do concurso - Dado o carácter urgente do recrutamento, será aplicado o previsto no artigo 

8.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela portaria n.º145-A/2011 de 6 de abril e 

de acordo com o estipulado no Decreto Lei 28/2017, de 15 de março,  nos seguintes termos: 

1.ª Fase – aplicação dos critérios A e C e publicitação da lista ordenada dos candidatos admitidos; 

2.ª Fase aplicação do critério B – entrevista da avaliação de competências ( n.º12 do artigo 39.º do 

Decreto – Lei n.º 132/2012 de 27 de junho) aplicável apenas aos primeiros 10 candidatos, a convocar 

por tranches sucessivas, por ordem decrescente da pontuação obtida na 1.ª fase, até à satisfação das 

necessidades a realizar na escola-sede do Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre. 

8 – Critério de desempate – A ordenação dos candidatos que se encontrem em situação de 

igualdade de valoração é efetuada de forma decrescente, tendo por referência os seguintes 

critérios: 

a) Valoração obtida na entrevista de Avaliação de Competências; 

b) Valoração obtida na Experiência Profissional na área; 

c) Valoração obtida no Portefólio.  

 

9 – Critérios de seleção e respetiva ponderação: 

Avaliação do portefólio subcritérios e respetiva ponderação Pontuação 

Avaliação do 
portefólio 

(30%) 

Formação Académica 
7% 

Doutoramento  
 

20  

Mestrado 
 

15 

Licenciatura pré Bolonha ou 
mestrado integrado   

10 

Experiência Profissional no âmbito do 
Serviço de Psicologia de Orientação 

(SPO) em contexto escolar 
15% 

Sem experiência 0 

Com Experiência 20 

Formação profissional certificada na 
área a contratar (acções de formação) 

8% 
  

0 horas de formação 
 

0 

Até 50 horas de formação 
 

10 

Mais de 50 horas até 100 horas 
de formação 

15 

Mais de 100 horas de formação 
 

20 
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Avaliação da entrevista, subcritérios e respetiva ponderação Pontuação 

Entrevista 
profissional 
de seleção  

 
(35%) 

 

1-Demonstração de 
conhecimento das funções e 
responsabilidades inerentes 
ao cargo/capacidade de 
resposta a situações 
concretas. 
15% 

Baixa demonstração de conhecimentos na área 0 

Média demonstração de conhecimentos na área 10 

Alta demonstração de conhecimentos na área 15 

Elevada demonstração de conhecimentos na área 20 
 
2-Facilidade de expressão e 
comunicação (assertividade, 
clareza, fluência, pertinência e 
adequação das respostas). 
10%  

Baixa facilidade de expressão e comunicação 0 

Média facilidade de expressão e comunicação 10 

Alta facilidade de expressão e comunicação 15 

Elevada facilidade de expressão e comunicação 20 

 
3-Capacidade de trabalho em 
Equipa 
 
5% 

Baixa capacidade de trabalho em Equipa 0 

Média capacidade de trabalho em Equipa 10 

Alta capacidade de trabalho em Equipa 15 

Elevada capacidade de trabalho em Equipa 20 

 
4-Motivação para o exercício 
das funções 
 
5% 

Baixa motivação para o exercício das funções 0 

Média motivação para o exercício das funções 10 

Alta motivação para o exercício das funções 15 

Elevada motivação para o exercício das funções 20 

 

Número de anos de experiência profissional  Pontuação 

Experiência 
profissional 

(35%) 
 

 Sem experiência  
 

0 

De 1 a 2 anos de serviço  
 

10 

Mais de 2 anos a 4 anos de serviço  
 

15 

Mais de 4 anos de serviço  20 

 

10- Motivos de exclusão do concurso: 

• A não apresentação do portefólio dentro do prazo supra referido; 

• A apresentação de declarações que não correspondam aos factos; 

• A não apresentação de comprovativos das declarações prestadas, quando solicitados; 

• O não cumprimento das normas presentes. 
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11 – Disposições Finais - Terminado procedimento de seleção, a direção deste agrupamento 

aprova e publica a lista final em local visível da escola sede e na página eletrónica deste 

Agrupamento (ponto 1, do art.º 40, do Decreto-Lei nº 132/2012,de 27 de junho, na redação em 

vigor). 

12 — Aceitação da colocação - Terminado o procedimento de selecção, os/as candidatos (as) serão 

selecionados(as) na aplicação informática da DGAE, ficando assim notificados(as).  

 A aceitação da colocação por parte dos(as) candidatos(as) selecionados(as) será efetuada por 

estes(as) na aplicação eletrónica da DGAE, até ao primeiro dia útil seguinte ao da sua seleção.  

A apresentação dos(as) candidatos(as) no Agrupamento de Escolas D. Filipa de Lencastre deve ser 

realizada até ao segundo dia útil da comunicação da seleção.  

  

Lisboa, 08 de setembro de 2017 

A Diretora, 

Laura de Medeiros 


