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Modalidade do contrato de 

trabalho 
 

 
Contrato de trabalho a termo resolutivo certo, com a duração de 20 horas semanais, que 
vigora até 31 de agosto de 2015. 
 

Período do concurso 
 
O concurso encontra-se aberto até 23 de setembro de 2014 
 

Identificação do local de 
trabalho 

 
CQEP – Centro Para a Qualificação e o Ensino Profissional 
Agrupamento de Escolas de Castro Daire 
 

Caracterização das funções 

 
Os procedimentos de informação, orientação e encaminhamento previstos no n.º 2 do 
artigo 3.º da Portaria n.º 135-A/2013, de 28 de março.  
 

Critérios de seleção 

 
1. Avaliação do Portfólio: 30% 
2. Entrevista de Avaliação de Competências: 35% 
3. Anos de Experiência Profissional na Área: 35% 

 

Avaliação do Portfólio 
(30%) 

 
1. O Portfólio deve, obrigatoriamente, ser enviado para o seguinte e-mail: 

aecd.contratacao@aecastrodaire.com 
2. Deve apresentar-se em formato PDF e não deve exceder as 5 páginas. 

 Nota: Os documentos comprovativos (certificado de habilitações, certificados 
profissionais, certificados de formação frequentados, etc.) não são contabilizados para o 
limite de 5 páginas. 

3. Na página de rosto deve constar o nome do candidato, o n.º da cédula profissional da 
Ordem dos Psicólogos, e os contactos telefónico e de e-mail. 

4.  Os candidatos que não enviem o Portfólio ou que não possuam cédula profissional 
atualizada da Ordem dos Psicólogos serão excluídos do procedimento concursal. 

5. O Portfólio deve indicar a experiência profissional em funções de orientação escolar e 
profissional de jovens e/ou adultos nas seguintes organizações: 

 Centros Para a Qualificação e o Ensino Profissional: 14% 

 Centros Novas Oportunidades: 8% 

 Estabelecimentos do Ensino Básico/Secundário: 8% 
Nota: o candidato obtém a pontuação máxima neste método de seleção se comprovar 
possuir experiência profissional em funções de orientação escolar e profissional de 
jovens e/ou adultos nos três tipos de organização acima mencionadas. 

 

Entrevista de Avaliação de 
Competências (35%)  

 
1. À entrevista de avaliação de competências serão chamados os candidatos que, no 

somatório das pontuações obtidas nos métodos de seleção “Avaliação do Portfólio” 
e “Anos de Experiência Profissional”, se classifiquem nos 5 primeiros lugares. 

2. Serão excluídos do procedimento concursal os candidatos que não se façam 
acompanhar dos documentos que comprovem possuir a formação superior exigida. 

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE PSICÓLOGO PARA O  
CQEP – CENTRO PARA A QUALIFICAÇÃO E O ENSINO PROFISSIONAL 

(Lei n.º 12-A/2008, de 7 de Fevereiro; procedimento concursal regulamentado pela  
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de fevereiro, alterada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril) 
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3. Demonstrar, com suporte documental e descrições qualitativas, competências para o 
exercício de funções relacionadas com a orientação escolar e profissional de jovens 
e/ou adultos: 

 Demonstração de competências elevadas: 35% 
 Demonstração de competências suficientes: 25% 
 Demonstração de competências reduzidas:10% 

 

Anos de Experiência 
Profissional na Área (35%)  

 
1. Anos de experiência como psicólogo em funções de orientação escolar e profissional 

de jovens e/ou adultos: 

 Em Centros Para a Qualificação e o Ensino Profissional e/ou Centros Novas 
Oportunidades:  

o Como Técnico de Orientação, Reconhecimento e Validação de 
Competências/Técnico de Encaminhamento e Diagnóstico: 

 6 ou mais anos: 20% 
 5 anos: 17% 
 4 anos: 14% 
 3 anos: 11% 
 2 anos: 8% 
 1 ano: 5% 
 Sem experiência: 0% 

 Em Estabelecimentos do Ensino Básico/Secundário: 
o 10 ou mais anos: 15% 
o entre 8 e 10 anos: 12% 
o entre 6 e 8 anos: 9% 
o entre 4 e 6 anos: 6% 
o menos de 4 anos: 5% 
o sem experiência: 0% 

 

Critérios de desempate 

 
1. A ordenação dos candidatos que se encontrem em igualdade de valoração e em 

situação não configurada pela lei como preferencial é efetuada, de forma 
decrescente, em função da valoração obtida no método de seleção “anos de 
experiência profissional na área”. 

2. Caso subsista o empate, a ordenação dos candidatos é efetuada em função da 
valoração obtida, sucessivamente e de forma decrescente: 

I. no método de seleção “entrevista de avaliação de competências”; 
II. no método de seleção “avaliação do portfólio; 

III. no critério “anos de experiência nas funções de Técnico de Orientação, 
Reconhecimento e Validação de Competências/Técnico de 
Encaminhamento e Diagnóstico”. 

 

 

Castro Daire, 18 de setembro de 2014 

 

O Diretor 

António Luís Fernandes Ferreira 


