AVISO DE ABERTURA
CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – 2020/2021
O processo de candidatura é aberto através da aplicação informática disponibilizada para
o efeito na página oficial SIGRHE (https://sigrhe.dgae.mec.pt/).

TÉCNICO ESPECIALIZADO: PSICÓLOGO
1 – Identificação da modalidade de contrato de trabalho a termo resolutivo
Contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo.
2 – Identificação da duração do contrato
O presente contrato é válido até final do ano letivo 2020/2021
3 – Identificação do local de trabalho
EB de Santa Catarina da Serra e EB Dr. Correia Alexandre
4 – Caracterização das funções
Desenvolver atividades de prevenção de situações de indisciplina. Acompanhar alunos
com medidas corretivas e/ou medidas sancionatórias. Fomentar o envolvimento dos
encarregados de educação no processo educativo dos seus educandos.
5 – Número de horas semanais
35 horas semanais
6 – Requisitos de Admissão
Licenciatura em Psicologia
7 – Critérios de seleção
Documento em anexo para consulta.
De notar que:


O portfólio deve ser enviado em formato PDF até à data limite de candidaturas (três
dias úteis após disponibilizada na página eletrónica SIGRHE), para o seguinte

Rua Carlos J. Moreira 101
2420 -115 Caranguejeira

aecscs.weebly.com

endereço eletrónico: aecaranguejeira.sta.catarina@aecscs.edu.pt, com o assunto:
Contratação Técnico Especializado – Psicólogo.


No portfólio deverá constar: nome, bilhete de identidade/cartão de cidadão,
número de contribuinte, data de nascimento, número de candidato, horário a que
se candidata, contacto telefónico, endereço eletrónico, bem como todas as
informações necessárias para a avaliação de acordo com os critérios e subcritérios
anteriormente definidos. O portfólio deve integrar, no máximo, seis páginas.



A não comparência à entrevista ou a não entrega de documentos comprovativos
(envio dos documentos digitalizados) das declarações prestadas por parte dos
candidatos, até à data limite da candidatura, implicará a exclusão liminar dos
mesmos.



As entrevistas realizar-se-ão de acordo com o calendário a publicar, nos dias
imediatos à data limite da candidatura, na página eletrónica deste agrupamento de
escolas.

Caranguejeira, 28 de setembro de 2020
A Diretora
Ilda Graciela Duro
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