Código
Agrupamento
Concelho
Zona Pedagógica
Nº horário (2017/18)
Tipo de necessidade
Técnicos Especializados
Disciplina
Tipo de duração
Nº horas
Informação adicional
Data do pedido

170689
Agrupamento de Escolas de S. João do Estoril
Cascais
Lisboa Ocidental
44
Contratação de Escola
Psicólogo
Centro Qualifica - Técnico de Orientação, Reconhecimento e Validação de Competências (TORVC)
Anual
35h
O horário destina-se a lecionar a disciplina indicada na Escola Secundária de S. João do Estoril. Valoriza-se experiência em
Centros de Novas Oportunidades e Centros Qualifica (Processos RVCC).
20 de setembro de 2017

Nota: Os candidatos devem enviar, obrigatoriamente, por mail, o Curriculum Vitae atualizado até ao final do prazo do Concurso para o mail
contrataçao.escola.aesje@gmail.com . O Portefólio poderá ser entregue por mail, ou caso o candidato prefira, poderá entregá-lo, no dia da entrevista, em
formato digital ou cópia em formato de papel.
Critérios de seleção
Habilitação (fator eliminatório)

Licenciatura em Psicologia (Pré-bolonha ou Mestrado Integrado)

Pontuação a considerar para seleção (100 pontos)
Ponderação da Avaliação do Portefólio
30 pontos

Entrevista
35 pontos

Experiência em formação de adultos: sem experiência: 0 pontos; até 5 anos: 5
pontos; mais de 5 anos: 10 pontos – 10 pontos
Experiência como Psicólogo no ramo educacional: sem experiência: 0 pontos; até 5
anos: 2 pontos; mais de 5 anos: 5 pontos – 5 pontos
Acompanhamento de processos de RVCC em Centros de Novas Oportunidades ou
centros Qualifica (escolar e/ou profissional). Sem experiência: 0 pontos; até 5 anos:
5 pontos; mais de 5 anos: 15 pontos – 15 pontos
Competências de relacionamento interpessoal e de comunicação – 10 pontos
Perfil para o desempenho da função – 10 pontos
Competências específicas e de inovação – 15 pontos
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Ponderação do número de anos de Experiência Profissional
35 pontos

Número de anos de Experiência Profissional (Psicólogo Educacional) – 35 pontos
0 pontos - sem experiência profissional;
10 pontos – com experiência profissional até 5 anos;
20 pontos - com experiência profissional de 6 a 10 anos;
35 pontos - com experiência profissional superior a 10 anos;
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