Agrupamento de Escolas de Marrazes – Cód. 160349
Escola Básica N.º 2 de MARRAZES – LEIRIA - Cód. 344722

Aviso de Abertura n.º 4/CE/2016
José António Baptista Sousa Violante, diretor do Agrupamento de Escolas de Marrazes, informa que se
iniciou, na aplicação informática, no sítio https://sigrhe.dgae.mec.pt/, o procedimento de seleção nos
termos do DL n.º 132/2012, de 27 de junho, na redação conferida pela legislação em vigor, relativamente a
contratação de escola, para dois contratos de técnicos especializados a prestar serviço no Agrupamento
de Escolas de Marrazes. Este aviso não dispensa a consulta da aplicação de concursos gerida pela DGAE
(SIGRHE) onde os candidatos podem concorrer assim que os horários sejam validados superiormente.
Horário a concurso
N.º do Horário

Função

(aplicação da DGAE)

18

Psicólogo

N.º de horas
semanais
35

Disciplina/Projeto

Curso/Habilitação

Programa TEIP
16-17

Licenciatura em
Psicologia da
Educação (Pré
Bolonha) ou
mestrado
integrado em
Psicologia da
Educação,
Desenvolvimento
e Aconselhamento

CRITÉRIO

SUBCRITÉRIO

Avaliação
Portefólio

Relevância do trabalho desenvolvido com técnicos
10
especializados, docentes, alunos, famílias e instituições

Avaliação
Portefólio

Relevância da formação/conhecimento de processos de
avaliação psicoeducacional, orientação vocacional, literacia
10
emergente e dinamização de formação orientada para a
comunidade educativa

Avaliação
Portefólio

Relevância do trabalho desenvolvido com educadoras de
10
infância no âmbito da literacia emergente

Tipo de
Duração
Anual

SUBPONDERAÇÃO

Total - Ponderação da Avaliação do Portefólio

30%

Entrevista

Capacidade de comunicação e trabalho em equipa

10

Entrevista

Experiência profissional

10

Entrevista

Conhecimento do contexto educativo do Agrupamento de
10
Escolas de Marrazes

Entrevista

Interesse e motivações profissionais

5

Total - Ponderação da Entrevista

35%

Total - Ponderação do Número de Anos de Experiência Profissional

35%

MUITO IMPORTANTE: O Portfólio deve ser elaborado em formato digital (PDF) e enviado para o
endereço candidaturas@aemarrazes.com dentro do prazo de candidatura. O envio para outro endereço
de email e/ou a utilização de um formato diferente pode ser considerado fator de exclusão
Prazo das candidaturas: três dias após a validação no sítio https://sigrhe.dgae.mec.pt/.

Marrazes, 21 de setembro de 2016
Atentamente

___________________
José António Violante
(Diretor)
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