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Concurso de Contratação de Técnico Especializado Psicólogo, horário 18 horas 

 

Ano Escolar 2021/2022 

 

Ata da reunião número um, dos elementos do Júri do concurso acima mencionado, 

realizada em 8/ 09 / 2021, com a presença da presidente e das 2 vogais efetivas.  

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um – Parâmetros de avaliação das candidaturas;  

Ponto dois – Lista de candidatos admitidos ao concurso. 

 

Ponto um – De acordo com o disposto no aviso de abertura deste procedimento 

concursal e os normativos aplicáveis, o método de seleção a utilizar será: a Avaliação do 

Portefólio, a Entrevista de Avaliação de Competências e a ponderação do número de 

anos de Experiência Profissional, correspondente à fórmula  

 

CF = 0,30 P + 0,35 EAC + 0,35 EP 

 

A avaliação do Portefólio (P) consistirá na apreciação dos três critérios seguintes, 

ponderados em 15%, 10% e 5%, respetivamente:  

 . Evidência de adequação da experiência ao referencial da Psicologia em Contexto       

Escolar 

 . Gestão de projetos/ conceção/ participação/ dinamização 

 . Apresentação/ organização do portefólio 

 

Na Entrevista de Avaliação de Competências (EAC) analisar-se-ão, de forma estruturada, 

os critérios seguintes, ponderados em 10%, 15% e 10%, respetivamente: 

 . Experiência no âmbito da intervenção com alunos com necessidades especiais 

 . Conhecimento sobre metodologias de orientação vocacional e da carreira 

 . Adequação do perfil à função - Interação/ Envolvimento / Resiliência /Avaliação crítica 

 

Os descritores da avaliação do Portefólio e da Entrevista de Avaliação de Competências, 

encontram-se na grelha classificativa e no guião de entrevista, em anexo. 
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Relativamente à ponderação da Experiência Profissional (EP), tendo em conta a 

necessidade de adequação do perfil de competências técnicas do psicólogo, às funções a 

desempenhar no contexto escolar, o júri decidiu pela atribuição de um ponto por cada ano 

de experiência, majorando em dois pontos, cada ano de experiência em contexto escolar 

ou educacional. Esta opção tem como referência as linhas orientadoras da prática 

profissional das especialidades da Ordem dos Psicólogos Portugueses e o Referencial 

Técnico dos Psicólogos Escolares, da Direção Geral de Educação.  

 

Ponto dois - Foram rececionadas na plataforma sigrhe 23 candidaturas, no período 

previsto no aviso de abertura do concurso, até à data final da candidatura, 7/09/2021. 

Uma das candidatas manifestou a sua desistência. 

De acordo com os requisitos de admissão, por não terem apresentado o portefólio e 

restantes documentos no período previsto ou terem apresentado a documentação fora do 

prazo ou não cumprirem os requisitos, foram excluídos 8 candidatos de acordo com a lista 

abaixo.

 

Número 
SIGRHE 

Nome do candidato Admissão / exclusão 

7339737103 Ana Andreia Pombo Cardoso Domingues Admitida 

4770197853 Ana Cristina Jesus Rodeia Admitida 

5174018856 Ana Leonor Fernandes Admitida 

1913646106 Ana Luísa Pacheco Admitida 

4891756918 Anabela Sousa Santos Admitida 

5991357285 Andreia Filipa Vaqueiro Domingues Admitida 

1669891410 Andreia Sofia Castilho Álvares Admitida 

5658913454 Ângela Gabriela Guedes da Silva Admitida 

7284363061 Bárbara Azevedo Alves Não admitida 

2806474035 Carla Sofia Coxixo Cortes Admitida 

7129217510 Catarina Aniceto Não admitida 

8493663883 Joana Velez Farinha Campos Admitida 

7023555617 Maria Beatriz Ferro Gusmão Não admitida 

9809155883 Maria Celeste Sales Não admitida 

4901697900 Maria de Sá da Bandeira Franco Oom de Sousa Admitida 

4047992119 Olga Sofia Fernandes Correia Admitida 

9681998324 Paulo Alexandre Alves Não admitido 

1231998202 Nádia Raquel Proença Ramos Espirito Santo Não admitida 

3819228179 Rosalina Maria Peixe Fialho Admitida 

5837995234 Sandra Cristina Manique Lopes Admitida 

2926260733 Sandra Isabel Pereira Não admitida 

9018592064 Sílvia Cristina Santos Carreira Admitida 

5509062630 Renata Filipa Mansilha Reis Não admitida 



 
 

3 
 

 

Esta lista será publicada na página do Agrupamento de Escolas e afixada na escola. 

Será dado início à primeira fase do método de selecção, com a avaliação do portefólio (AP) e da 
experiência profissional (EP). 

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata que será assinada pelos elementos do júri. 

 

Sobreda, 8 de setembro de 2021 

 

A presidente do júri    Teresa Soares, Técnica Superior Psicóloga 

 

 

1ª vogal efetivo     Lucinda Lourenço, Adjunta da Diretora 

 

 

2ª vogal efetivo                   Margarida da Silva Calado, Psicóloga 


