AVISO DE ABERTURA
Horário nº 3
Ano letivo 2017/2018
Tipo de contrato: Contrato de trabalho a termo resolutivo.
Grupo de Recrutamento: Técnico Especializado – Psicólogo.
Tipo de duração do contrato: Anual.
Carga horária: 35 horas.
Estabelecimento de Ensino: Escolas do Agrupamento de Escolas Dr. António da Costa Contreiras –
Armação de Pêra.
Disciplina/projeto: Projeto consignado no Contrato de Autonomia do Agrupamento.

Critérios obrigatórios/Subcritérios:
-

Ponderação da avaliação do portefólio – 30%

1. Formador na área do Desenvolvimento Pessoal e Social, no Programa Integrado de Educação e
Formação – PIEF. – 10%
2. Experiência como Técnico de Intervenção Local, no Programa Integrado de Educação e Formação
– PIEF. – 10%
3. Publicação artigos científicos ou livros relacionadas com a educação. – 4%
4. Desenvolvimento de workshops relacionados com a área do horário a concurso. – 4%
5. Formador Certificado pelo IEFP. – 2%
-

Ponderação da entrevista – 35%

1. Deter experiência na dinamização de ateliers de emoções. – 6%
2. Experiência na utilização de ferramentas lúdico-pedagógicas, destinadas a desenvolver práticas
de relaxamento, para promover a autoestima a crianças/jovens dos 4 aos 14 anos. – 7%
3. Experiência de trabalho em Gabinetes de Orientação Educacional. – 5%
4. Experiência no acompanhamento, diagnóstico e intervenção em crianças e jovens que já
estiveram institucionalizados. – 2%
5. Experiência em processos de avaliação psicológica de crianças e jovens com comportamentos
desviantes. – 2%
6. Experiência de trabalho em mediação familiar e parental. – 2%
7. Experiência de trabalho com crianças em ambiente de Sala Multissensorial. – 2%
8. Experiência de trabalho com crianças em ambiente de Sala Snoezelen. – 2%
9. Experiência de trabalho colaborativo com Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco.
– 5%
10. Experiência de trabalho em Educação Parental. – 2%
-

Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional - 35%

1. 0-5 anos: 10%; 6-10: 20%; 11-15: 30%; +15: 35%.

1

Informação Adicional
Durante o período de candidatura, os candidatos deverão enviar para concursostec@silvessul.com,
currículo Modelo Europeu, comprovativos das especializações/formações e declarações de tempo de
serviço. Serão “não consideradas” as candidaturas que o fizerem após esse período. Solicita-se que, no
assunto do email enviado, coloquem o número do horário e de candidato.
Os candidatos deverão estar inscritos na Ordem de Psicólogos. Serão “não considerados” aqueles que,
juntamente com o portefólio, não apresentarem o comprovativo da inscrição.

Após a análise dos portefólios, os primeiros 10 candidatos com os portefólios mais pontuados serão
convocados para uma entrevista, presencial, em data a comunicar, via email.

O Diretor do Agrupamento
Carlos José Dias Ferreira da Silva
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