
              
 
 
 

AVISO 

OFERTA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 2020/21 

 

HORÁRIO 17 
Psicólogo Clínico   

 
Informam-se todos os interessados que está aberto, na página da DGAE, o concurso de 

contratação de escola de um Psicólogo Clínico, no seguimento de candidatura e aprovação de 

um plano de desenvolvimento pessoal, social e comunitário (especificamente, através da 

implementação de um Programa de Inteligência Socioemocional para promoção do sucesso e 

inclusão educativos), sustentado na Resolução de Conselho de Ministros n.º 135/2019, no 

âmbito do Programa Nacional de Promoção de Sucesso Escolar. 

 

A - Elementos a considerar: 
 

Modalidade de contrato de 
trabalho a termo resolutivo 

certo 

Ao abrigo do Decreto-Lei n.º132/2012, 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.º9/2016, de 7 de março, e pelo 

Decreto-Lei n.º 28/2017, de 15 de março, e considerando o 

despacho do Senhor Secretário de Estado Adjunto e da 

Educação, de 31 de julho de 2020 

Duração do Contrato Até 31 de agosto de 2021. 

Local de Trabalho Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim. 

Horário de Trabalho 35 horas semanais 

Requisitos prévios de admissão 

1. Licenciatura em Psicologia (ou grau académico superior).  

2. Cédula profissional comprovativa de membro efetivo da 

Ordem dos Psicólogos Portugueses, devidamente atualizada.  

 
NOTA: Serão admitidos a concurso apenas os candidatos que 
cumpram cumulativamente estes dois requisitos.  

 

Funções 

O psicólogo deverá:  
 

- promover o sucesso educativo e prevenir o abandono escolar ; 

- desenvolver competências socioemocionais; 

- desenvolver experiências de comunicação e expressão de 

emoções e sentimentos; 

- reforçar a autoestima e a autoconfiança; 

- proporcionar situações de aprendizagens significativas no 

conhecimento de si próprio e do outro; 



- incentivar o respeito pelo outro; 

- prevenir os comportamentos de risco e de agressividade; 

- criar um clima de sala de aula propício ao processo de ensino-

aprendizagem. 

Critérios de Seleção 

O ponto 11 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de 
junho estabelece os seguintes critérios de seleção obrigatórios 
(que constam da página da DGAE):  

 
Portefólio – 30% (1) 
Entrevista – 35% (2) 
Número de Anos de Experiência Profissional – 35% (3) 
 
Apresentam-se a seguir, os subcritérios e respetiva valoração. 
 

  
 

1) Portfólio* 
O portfólio (preencher documento disponibilizado na página do agrupamento) não deverá 
ultrapassar as 2 páginas A4 (não incluindo os anexos*), devendo nele constar a seguinte 
informação: 
 

i) Experiência profissional referenciada no portefólio para exercer funções no horário a 

concurso –20% 

a) Experiência profissional na área da inteligência socioemocional - 14% 

b) Experiência profissional em contextos educativos – 6% 
 

     ii) Projetos dinamizados pelo próprio –5% 
 

     iii) Formação profissional realizada na área da inteligência socioemocional –5% 

 

30% 

(2) Entrevista 
    i) Experiência e conhecimento do trabalho desenvolvido na área da inteligência 

socioemocional –15% 

    ii) Sentido crítico e capacidade de resposta a situações / ocorrências emergentes - 12% 

   iii)  Motivação e capacidade de comunicação – 8%  

35% 

 (3) Nº de anos de experiência profissional 
- Para efeitos de contagem de tempo de experiência profissional na área, contabiliza a 

atividade desenvolvida como psicólogo em projetos relacionados com a inteligência 

socioemocional;  

- O tempo de experiência profissional/tempo de serviço deverá ser devidamente comprovado 

pelas instituições e expresso em dias, até 31 de Agosto de 2020. Este documento deverá ser 

digitalizado e anexado ao Portefólio.  

 

 
35% 



   * Documentos a apresentar, obrigatoriamente, em anexo:  

- Certificado de habilitações;  

- Cédula Profissional comprovativa de membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses 

devidamente atualizada;  

- Declaração de experiência profissional em projetos desenvolvidos na área da inteligência 

socioemocional;  

- Comprovativos da formação profissional realizada nas funções do horário a concurso, com a 

indicação do tempo de duração em horas.  

 
 
B –Envio do portfólio: 
 

Os candidatos deverão enviar o seu portfólio (documento em pdf, com todos os 

anexos necessários incluídos) para o e-mail da escola secretaria@aecanas.org, 

identificando o horário (“Candidatura ao lugar de Psicólogo Clínico – Horário nº 17”), 

até à data final da candidatura, constituindo motivo de exclusão do concurso a não 

apresentação do mesmo dentro deste prazo. 

 
 
 
C – Entrevista 
 
• Os candidatos serão selecionados para a entrevista, de acordo com o somatório dos critérios 

(e subcritérios) “Portfólio” e “Nº de anos de experiência profissional” e deverão fazer-se 

acompanhar da documentação comprovativa que julguem necessária. 

 

• A divulgação dos candidatos selecionados (por ordem alfabética) para a entrevista, bem 

como a calendarização da mesma, serão feitos na página eletrónica do agrupamento.  

 
 
D –Divulgação dos resultados 
 
Terminado o procedimento de seleção, a publicitação das listas finais ordenadas do concurso 

será feita na página eletrónica do agrupamento. 

 
 
                                                     Canas de Senhorim, 24 de setembro de 2020 

                                                                                O Diretor, 

                                                               António José Rodrigues Cunha 

mailto:secretaria@aecanas.org

