
Aviso 

Contratação de Escola – Técnico de Serviço Social 

Aviso de abertura de concurso para CONTRATAÇÃO DE ASSISTENTE SOCIAL 

 

Encontra-se aberto, até dia 23 de setembro de 2020, o procedimento 

concursal para contratação, de um licenciado em Psicologia/Psicólogo ao 

abrigo do decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, no âmbito das medidas de 

apoio ao acompanhamento dos alunos no regresso às aulas presenciais, 

visando o acolhimento dos alunos, o reforço das suas aprendizagens, a 

dinamização de atividades promotoras de bem-estar psicológico, o fomento de 

competências sociais e a interação com a comunidade. 

A apresentação a concurso deve ser feita na plataforma eletrónica gerida pela 

Direção Geral da Administração Escolar. 

 

1 – Regras de Exclusão 

Todas as declarações devem ser comprovadas documentalmente. O não 

cumprimento dos requisitos levará à exclusão do candidato ao presente 

concurso. 

2 – Critérios de seleção 

2.1. Após a realização da entrevista será afixada lista ordenada dos 

candidatos resultante da aplicação dos critérios legais estabelecidos. 

2.2. Será admitido o candidato que obtiver melhor pontuação, pela 

aplicação dos critérios referidos anteriormente. 

2.3. Terminado o processo de seleção será publicada a lista final ordenada 

do concurso na Escola sede do Agrupamento de Escolas de Samora Correia, 

Escola Básica e Secundária Professor João Fernandes Pratas. 

2.4. A comunicação da colocação faz-se pelo meio mais expedito. 

2.5. A aceitação da colocação por parte do candidato a colocar faz-se por 

via eletrónica. 

2.6. Caso o candidato não aceite, dentro do prazo regulamentar, a 

colocação fica automaticamente sem efeito. 

3.O procedimento de seleção e recrutamento obedecerá aos seguintes 

requisitos e características: 



Tipo de oferta Contrato de trabalho em funções públicas a 

termo. 

Requisitos de admissão Licenciatura em serviço social 

Duração do contrato Até 31 de Agosto de 2021 

Duração semanal do 

contrato 

35h 

Local Agrupamento de Escolas de Samora Correia 

Características das funções 

 

 

A Assistente social a contratar 

desempenhara funções na construção de 

respostas a implementar no âmbito das 

medidas de política educativa, 

nomeadamente na criação do Gabinete no 

Gabinete de Apoio Social do agrupamento; 

trabalho em rede interna e externa; 

prestação de apoio psicossocial e 

acompanhamento pedagógico a alunos; 

prestação de apoio social às famílias. 

Deverá saber articular com outros serviços, 

instituições, agentes educativos de forma 

integrada no esforço de diminuir situações 

de abandono escolar e absentismo, bem 

como dar resposta a situações de risco. 

Deverá ter disponibilidade para a realização 

de visitas domiciliárias, trabalhar com a 

população emigrante, alunos e famílias 

emigrantes, procurando respostas 

psicossociais junto da comunidade, no 

sentido de encontrar respostas/apoios para 

resolução de situações problemáticas e que 

põem em risco a inclusão dos imigrantes na 

comunidade educativa. 

Entre as funções a desempenhar destacam-

se o desenvolvimento de projetos de 



combate ao insucesso escolar, de prevenção 

de abandono escolar precoce e de 

absentismo, articulação das ações com os 

diferentes serviços, formação de pais, 

alunos e pessoal não docente, articulação 

entre os diferentes contextos educativos, 

desenvolver ações de sensibilização e 

informação para a comunidade educativa 

 

 

 

Avaliação do portefólio – ponderação de 30% 

Subcritério 1 – Habilitação – 5% (Habilitação específica para a área das 

funções a desempenhar) 

Subcritério 2 – classificação académica – 5% 

 

Nota: independentemente dos anos de experiência em cada área, no caso 

de os candidatos terem experiência profissional no âmbito do serviço social 

e, cumulativamente, noutras áreas de intervenção prevalece a situação 

que conferir maior percentagem. 

 

Subcritério 4 – O portefólio evidencia: Experiência profissional no âmbito 

da área específica – 10% 

 

Nota: Independentemente do número de projetos referidos em cada área, 

nos caso de os candidatos terem experiência profissional no âmbito do 

serviço social e, cumulativamente, noutras áreas de intervenção prevalece 

a situação que conferir maior percentagem. 

 

Número de anos de experiência profissional na área – 35% 

 =>1825 dias – 35% 

 entre 1824 a 1095 dias – 20% 

 entre 1094 a 730 – 15% 



 entre 729 a 365 – 10% 

 - 365 – 5% 

 

Avaliação da entrevista – ponderação de 35% 

A entrevista de seleção visa avaliar, experiência profissional e aspetos 

comportamentais evidenciados durante a interação estabelecida entre os 

entrevistadores e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 

capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal, ponderando-se 

os seguintes fatores:  

a) Capacidade de comunicação;  

b) Relacionamento interpessoal.  

c) Motivação;  

d) Orientação para o serviço público;  

e) Qualificação da experiência profissional. 

 

 

A Diretora 

Luísa Carvalho 

 

 

 

  

 

 

 


