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AVISO  

CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO ESPECIALIZADO 

(Suprimento de necessidades temporárias relacionadas com o Plano de Desenvolvimento 

Pessoal, Social e Comunitário do Agrupamento de Escolas de Trancoso) 

 

1. Nos termos do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, e demais legislação aplicável, declaro 

aberto o concurso para contratação de um Psicólogo(a) com Licenciatura, Mestrado e/ou 

Doutoramento, e/ou especialidade reconhecida pela Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP), na área 

da Psicologia,  para exercício de funções que visam o cumprimento das medidas oportunamente 

aprovadas no Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário do Plano Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar deste Agrupamento de Escolas. 

2. A necessidade referida no número anterior consta no quadro anexo ao presente Aviso, publicado 

na página do agrupamento (www.aetrancoso.pt), onde consta, igualmente o número de horas de 

trabalho semanal e a duração do contrato. 

3. O presente concurso de contratação de escola desenvolver-se-á de acordo com os seguintes 

procedimentos: 

a. O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática disponibilizada para o 

efeito na página oficial da Direção-Geral de administração Escolar (www.dgae.mec.pt); 

b. Os candidatos apenas podem escrever-se utilizando a aplicação informática referida no ponto 

anterior; 

c. De acordo com a candidatura em questão, os candidatos deverão ser detentores, 

obrigatoriamente do curso/habilitação superior, como a seguir se indica: 

 

Técnico Curso/Habilitação exigida Contrato 

Horas Termo 

Psicólogo 
Mestrado Integrado em Psicologia ou 

Licenciatura em Psicologia (Pré-Bolonha) 

Inscrição na OPP 

35 h 

semanais 

31/08/2021 

 

d. O portfólio deve ser submetido para o e-mail info@anesbandarra.net, até ao momento exato 

do fecho do horário da aplicação para concurso; 

e. A oferta de contratação de escola, os critérios de seleção, bem como os procedimentos e prazos 
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de concurso, são constantes do presente aviso e divulgados na página oficial do Agrupamento 

de Escolas na internet; 

f. Findo o prazo de candidatura, que ocorrerá a 21/09/2020, será divulgada na página do 

Agrupamento através de edital, no prazo máximo de 5 dias úteis, a lista ordenada dos 

candidatos relativa ao suprimento da necessidade identificada, resultante da ponderação sobre 

a avaliação do portfólio e sobre o número de anos de experiência profissional; 

 

g. Juntamente com a lista de candidatos será publicado o calendário para a realização da 

Entrevista; 

 

h. A falta à entrevista implica a exclusão liminar do candidato; 

 

i. As entrevistas de avaliação de competências são realizadas por um júri. 

 

4. Os critérios de seleção para o Técnico Especializado e respetivas ponderações, nos termos dos n.º 

11 e 12 do art.º 39º do Decreto-Lei 132/2012, de 27 de junho, são: 

4.1. Avaliação de Portfólio com uma ponderação de 30%; 

4.2. Número de anos de experiência profissional na área, com uma ponderação de 35%; 

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

 

5. Em caso de igualdade será fator de desempate o valor obtido em 4.2. 

 

6. Será admitido o candidato que obtiver melhor pontuação pela aplicação dos critérios referidos. 

 

7. A comunicação da colocação faz-se através da aplicação referida em 3.a. 

 

8. A aceitação da colocação por parte do candidato selecionado faz-se por via eletrónica até ao 

primeiro dia útil seguinte ao da comunicação referida no número anterior. 

 

9. A apresentação é realizada na escola sede do Agrupamento de Escolas de Trancoso (Escola 

Secundária com 3.º ciclo Gonçalo Anes Bandarra) até ao segundo dia útil seguinte ao da 

comunicação da colocação. 

 

10.  O não cumprimento dos prazos referidos nos números anteriores determina a anulação da 

colocação. 

Trancoso, 16 de setembro de 2020, 

O Diretor 
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