
 

 
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 

Direção de Serviços da Região Centro 

 Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo 

 

AVISO DE ABERTURA N.º1 
 

 
OFERTA DE CONTRATAÇÃO DE ESCOLA 

 
ANO LETIVO DE 2017/2018 

 
 
 

Informam-se todos os interessados que está aberto o concurso de contratação de escola, na 

página da DGAE, para contratação de dois Psicólogos. 

 

Horários a concurso: 

Modalidade de Contrato de 

trabalho a termo resolutivo 

  

Conforme o estipulado no Decreto-Lei n.º83-A/2014, de 23 de 

maio 

Duração do Contrato Até 31 de agosto de 2018 

Local de Trabalho Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo 

 

Horários 

Horário n.º 1 de 35 horas semanais 

Horário n.º 2 de 18 horas semanais 

 

1. O prazo para a apresentação das candidaturas é de três dias úteis contados a partir da data de 

validação dos mesmos pela DGESTE (Direção de Serviços da Região Centro) e deverá ser 

concretizada na aplicação informática da contratação de escola da DGAE. 

2. São requisitos de admissão, em cada concurso a detenção de habilitação técnica adequada 

ao exercício das funções, devendo estar inscrito na Ordem dos Psicólogos Portugueses e a 

apresentação de portefólio. 

3. A apresentação de portefólio deve ser feita dentro do prazo do concurso, ou seja, até às 18:00 

horas do terceiro e último dia útil previsto para a apresentação das candidaturas, por correio 

eletrónico através dos endereços: secretaria@aepc.pt ou espenalva@gmail.com 

mailto:secretaria@aepc.pt


4. Constitui motivo de exclusão do concurso a não apresentação do portefólio dentro do prazo 

supra referido. 

5. São critérios de seleção(*): 

 Avaliação do portefólio, com uma ponderação de 30%;  

 Entrevista de avaliação de competências, com uma ponderação de 35%;  

 Número de anos de experiência profissional na área, com uma ponderação de 35%. 

(*) São ainda, adotados os subcritérios que se apresentam na referida aplicação da DGAE. 

 

 

 

 

 
 
 

Penalva do Castelo, 5 de setembro de 2017 
 
 

A Diretora 
 

 
(Rosa Maria Carvalho Figueiredo) 


