
   

 

  

 

 

 

CONCURSO                                                                                                                                                                            2021-2022 
AVISO DE ABERTURA CONTRATAÇÃO TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

 
Nos termos dos números 4, 5 e 11 do artigo 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação 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, 

torna-se público que se encontra aberto por três dias úteis, contados a partir da data de validação na aplicação 

informática da DGAE, o procedimento concursal para seleção e recrutamento nos termos e para o efeito que abaixo 

se explicitam: 

Modalidade do contrato 
 

Contrato de trabalho a termo resolutivo certo  
 

Duração do contrato  
 

Anual  
 

Local de trabalho  
 

Matosinhos, Agrupamento de Escolas Irmãos Passos  
 

Horário  
 

13 horas semanais  
 

Funções  
 

Psicólogo – Promoção Sucesso Escolar 
 

Apresentação da candidatura  
 

A candidatura é formalizada na aplicação informática 
disponibilizada para o efeito na DGAE  

 

Requisitos de admissão  
 

Licenciatura  
 

Critérios de seleção dos candidatos  
 

1. Avaliação do Portefólio (30%)  
1.1. Formação especializada/complementar na área (15%)  
1.2. Projetos desenvolvidos (15%)  
2. Entrevista de avaliação de competências (35%)  
2.1. Capacidade de comunicação e relacionamento interpessoal 
(10%)  
2.2. Criatividade e inovação (10%)  
2.3. Sentido crítico e capacidade de resposta a situações 
emergentes (8%)  
2.4. Motivação e disponibilidade (7%)  
3. Número de anos de experiência profissional na área (35%)  
3.1. Número de anos de experiência profissional (20%)  
3.2. Número de anos de experiência profissional em contexto 
escolar (15%)  

 

Convocatória para a entrevista  
 

Será publicada na página do Agrupamento 
http://www.aeirmaospassos.pt/  

 

Portefólio (com comprovativos da 
experiência profissional) 

 

O candidato deve enviar o Portefólio para o seguinte e-mail  
dirpaulogaspar@aeip.pt, durante o período de candidatura.  

 

Critério de desempate  
 

Classificação obtida na entrevista de avaliação de competências.  
 

Motivos de exclusão  
 

Candidato com habilitação não conforme com a solicitada, 
prestação incorreta de declarações, não entrega de portefólio, 
não realização da entrevista.  

 

Composição do júri  
 

Presidente: Paulo Gaspar, substituído pelo primeiro vogal efetivo, 
nas suas faltas e impedimentos.  
Primeiro Vogal: Rui Manuel Pinto de Almeida Moreira, substituído 
por Álvaro Anjos nas suas faltas e impedimentos.  
Segunda Vogal: Carla Vieira, substituída por Marta Dias nas suas 
faltas e impedimentos.  

 

Publicitação dos resultados  
 

Terminado o procedimento de seleção, a lista final ordenada do 
concurso será publicitada na página eletrónica do agrupamento 
(http://www.aeirmaospassos.pt/) e em local visível da escola 
sede do AE Irmãos Passos.  

 

 

AE Irmãos Passos, 05 de janeiro de 2022  

O Diretor  

Paulo Gaspar 


