
 

 

 
 

      

                   

 
                                           

 

Ano Letivo 2022/2023 

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – Técnicos Especializados 

Aviso de Abertura 
 

Nome da Escola : Agrupamento de Escolas de Montenegro, Faro  

Nº Escola: 145105  

Nº Horário: 6 

Técnico Especializado: Psicólogo 

Nº Horas: 35h 

Informo todos os interessados que se encontra aberto concurso em contratação de escola para o suprimento de 

necessidade anual de técnico especializado na área da psicologia. As candidaturas deverão ser formalizadas na 

plataforma SIGRHE. Devem enviar, obrigatoriamente, os comprovativos necessários, relativamente aos 

subcritérios, para montenegro.ebiji@gmail.com até à data final do concurso. 

Experiência Profissional 35% (máximo de 100 pontos) 
 

- 0 dias (0 pontos)  

- até 1 ano (25 pontos) 

- mais de 1 ano até 9 anos (50 pontos) 

- mais de 9 anos até 14 anos (75 pontos) 

- mais de 14 anos (100 pontos) 
 

 

 

Avaliação do Portfólio 30% (máximo de 100 pontos) 

 

SUBCRITÉRIO 
   

SUBPONDERAÇÃO  

Reflexão 
realizada 
sobre a 
prática 

 Até 1 ano de experiência em Unidades de Apoio Especializado para a 

Educação a Alunos com Multideficiência ou equiparado  – 10 pontos 

 + de 1 a 2 anos de experiência em Unidades de Apoio Especializado para a 

Educação a Alunos com Multideficiência ou equiparado  – 20 pontos 

 + de 2 até 5 anos de experiência em Unidades de Apoio Especializado para a 

Educação a Alunos com Multideficiência ou equiparado  – 30 pontos 

 + de 5 até 7 anos de experiência em Unidades de Apoio Especializado para a 

Educação a Alunos com Multideficiência ou equiparado  – 40 pontos 

 + de 7 anos de experiência em Unidades de Apoio Especializado para a 

Educação a Alunos com Multideficiência ou equiparado  – 50 pontos 

50 
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SUBCRITÉRIO 
   

SUBPONDERAÇÃO  

   

Formação 
realizada 
considerada 
relevante na 
área a que se 
candidata 

 Até 10 horas – 10 pontos 

 De 11 horas até 25 horas – 15 pontos 

 De 26 horas até 50 horas – 25 pontos 

 Mais de 50 horas – 50 pontos 

50 

 

 
Avaliação da Entrevista 35% (máximo de 100 pontos) 
 

SUBCRITÉRIO   
 

SUBPONDERAÇÃO  

Conhecimento técnico na área a que se candidata 
 

15% 

Experiência com alunos e com Necessidades Educativas  10% 

Motivação e Capacidade de Comunicação 
 

10% 

 

 
Para o cálculo da Classificação: 

Classificação Final = ( (EPx35%) + (APx30%) + (AEx35%) ) /5 

 

EP - Experiência Profissional 

AP - Avaliação do Portfólio 

AE - Avaliação da Entrevista 

 

 

Montenegro, 24 de agosto de 2022 

O Diretor 

_____________________________ 
(Manuel  
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