Agrupamento de Escolas de Cabeceiras de Basto
Escola Básica e Secundária de Cabeceiras de Basto
Telefone 253 662 338 * Fax 253 662 826

CONTRATAÇÃO DE ESCOLA – PSICÓLOGO

Formalização das candidaturas - Prazos

A candidatura efetuada na plataforma da DGAE só será considerada caso seja enviado, por
email (para aecbasto@gmail.com), o portfólio até ao dia 17 de setembro.

- A lista ordenada de classificação da Avaliação Curricular será publicada na página
eletrónica, em http://www.aecb.pt , a partir do 2º dia útil, contado do dia útil seguinte ao do
termo de apresentação do portfólio, pelo que devem os candidatos consultar diariamente a
referida página.
- O prazo de reclamação da Avaliação Curricular termina às 12h00 do 2º dia útil, contado a
partir do dia da publicação da lista ordenada de classificação da Avaliação Curricular (AC).
- A Entrevista Pessoal de Seleção terá lugar nos dois dias úteis seguintes contados a partir do
termo para a reclamação da Avaliação Curricular, em hora a definir pelo Júri.
- A lista ordenada de classificação final será publicada na página eletrónica
http://www.aecb.pt no dia útil seguinte ao período destinado à Entrevista Pessoal de
Seleção.
- O prazo de reclamação do resultado final do concurso termina às 12:00, do 2º dia útil,
contado a partir do dia da publicação da lista de classificação final.
- O candidato selecionado entrará em funções logo após a homologação da lista de
classificação final.
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Entrevista de Avaliação de Competências: O guião da entrevista inclui 5 domínios:

- Motivação para o cargo;
- Conhecimento das funções e responsabilidades inerentes ao cargo / capacidade de
resposta a situações concretas;
- Disponibilidade;
- Criatividade e iniciativa;
- Capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal.

A falta do candidato à Entrevista Pessoal de Seleção, determina a exclusão do concurso.
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