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DIREÇÃO GERAL DOS ESTABELECIMENTOS ESCOLARES 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DA REGIÃO CENTRO 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS 

 

 

 

ANO LETIVO 2022/2023 

 

 

Aviso de Abertura 

 

 

Encontra-se aberto o concurso de Contratação de Escola para o horário 

do Técnico Especializado - Psicólogo, para o Agrupamento de Escolas de 

Góis, até ao dia 2 de setembro de 2022.  

 

 

Góis, 30 de agosto de 2022 

 

A Diretora do Agrupamento 

Cristina Maria dos Santos Martins 
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Técnico Especializado: Psicólogo – 35h 

 

Critérios de ordenação e seleção: 

 

1- Avaliação do portfólio com uma ponderação de 30%:  

 

a) Experiência em projetos desenvolvidos no âmbito do enriquecimento 

curricular e do combate ao insucesso escolar (12%);  

Nota: Toda a informação constante nesta alínea tem de estar 

devidamente comprovada/documentada, de acordo com o que é 

solicitado, para ser considerada válida. Os documentos comprovativos 

devem ser apresentados pelos intervenientes neste Agrupamento até ao 

termo do prazo de apresentação da candidatura, sendo entregues 

pessoalmente ou por correio eletrónico (direcao@aegois.com).  

 

 

b) Experiência em projetos de envolvimento comunitário 

(Coordenação/Dinamização do Projeto Escolhas, CPCJ...) (6%).  

Nota: Toda a informação constante nesta alínea tem de estar 

devidamente comprovada/documentada, de acordo com o que é 

solicitado, para ser considerada válida. Os documentos comprovativos 

devem ser apresentados pelos intervenientes neste Agrupamento até ao 

termo do prazo de apresentação da candidatura, sendo entregues 

pessoalmente ou por correio eletrónico (direcao@aegois.com).  
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c) Experiência em Agrupamentos (6%).  

Nota: Toda a informação constante nesta alínea tem de estar 

devidamente comprovada/documentada, de acordo com o que é 

solicitado, para ser considerada válida. Os documentos comprovativos 

devem ser apresentados pelos intervenientes neste Agrupamento até ao 

termo do prazo de apresentação da candidatura, sendo entregues 

pessoalmente ou por correio eletrónico (direcao@aegois.com).  

 

 

d) Desenvolvimento de ações formativas com alunos em Agrupamentos 

(6%).  

Nota: Toda a informação constante nesta alínea tem de estar 

devidamente comprovada/documentada, de acordo com o que é 

solicitado, para ser considerada válida. Os documentos comprovativos 

devem ser apresentados pelos intervenientes neste Agrupamento até ao 

termo do prazo de apresentação da candidatura, sendo entregues 

pessoalmente ou por correio eletrónico (direcao@aegois.com).  

 

 

2- Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 

35%:  

 

a) Facilidade de expressão, de comunicação e de relacionamento 

interpessoal (15%).  

b) Experiência Profissional (6%).  

c) Conhecimento da realidade sociocultural e educativa da população alvo 

da atividade a desenvolver (6%).  
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d) Conhecimento das funções e responsabilidades inerentes ao cargo 

(5%).  

e) Conhecimento do Projeto Educativo do Agrupamento de Escolas de 

Góis (3%).  

 

 

 

3- Número de anos de experiência profissional na área, com uma 

ponderação de 35%.  

Nota: Toda a informação constante neste ponto tem de estar 

devidamente comprovada/documentada, de acordo com o que é 

solicitado, para ser considerada válida. Os documentos comprovativos 

devem ser apresentados pelos intervenientes neste Agrupamento até ao 

termo do prazo de apresentação da candidatura, sendo entregues 

pessoalmente ou por correio eletrónico (direcao@aegois.com).  

 


