Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar – Guimarães (150812)
Escola EB 2,3 Abel Salazar – Ronfe, Guimarães (343638)

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO A
TERMO RESOLUTIVO CERTO (CITTRC)
Concurso para a Contratação de Escola de um Psicólogo
(Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho)

Ata número dois (2)
Registo de candidaturas
-------- Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, pelas dez horas, reuniu, no gabinete de
trabalho do Órgão de Direção, na presença de todos os elementos, a comissão/Júri selecionador,
constituída pela Dr. Silvério Afonso Correia da Silva, Subdiretor, pela Dr.ª Teresa Lima Freitas, Adjunta
de Direção, e pelo, Dr. Luís Manuel Teixeira da Silva, Adjunto de Direção, responsável pelo processo
de seleção dos candidatos ao concurso para a contratação de escola de um psicólogo para
preenchimento de uma vaga temporária, trinta e cinco horas semanais, a vigorar até 31de agosto
de 2022, destinado a candidatos possuidores, no mínimo, de Grau Académico de licenciatura em
Psicologia com a respetiva inscrição na Ordem dos Psicólogos Portugueses, com contrato
individual de trabalho a termo resolutivo certo, nos termos do artigo trigésimo oitavo do DecretoLei número cento e trinta e dois barra dois mil e doze de vinte e sete de junho, na redação dada pelo
Decreto-Lei número oitenta e três traço A barra dois mil e catorze de vinte e três de maio, cujo
prazo de candidatura decorreu de vinte e dois a vinte e cinco de outubro do corrente, e em conformidade
com o aviso de abertura afixado em edital nesta escola, bem como a divulgação do mesmo na plataforma
eletrónica existente neste agrupamento de escolas (www.aepas.org) e na plataforma da Direcção-Geral da
Administração Escolar (www.dgae.mec.pt), onde os candidatos deverão proceder à formalização das
respetivas candidaturas.
-------- A calendarização e o procedimento de candidatura decorreram, nos termos da Lei e das regras
para este tipo de concursos, através da aplicação eletrónica da Direção-geral da Administração Escolar,
e do que esta aí fixar. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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-------- O referido concurso tem como suporte legal o Decreto-Lei número cento e trinta e dois barra
dois mil e doze, de vinte e sete de junho na redação dada pelo Decreto-Lei número oitenta e três
traço A barra dois mil e catorze de vinte e três de maio, e, ainda, o contrato de autonomia celebrado
com o Ministério da Educação e Ciências (MEC) nos termos da Portaria duzentos e sessenta e cinco barra
dois mil e doze, observando os critérios de graduação relativos aos técnicos especializados, que não
se enquadrem nos grupos de recrutamento a que se refere o Decreto-Lei número vinte e sete barra dois
mil e seis, de dez de Fevereiro, e, dentro desta conformidade, observando os critérios e procedimentos
definidos pelo Júri de Seleção constantes da ata número um do presente procedimento, exarada em
vinte e dois de outubro de dois mil e dezoito. ----------------------------------------------------------------------------- Terminado o prazo de candidatura, faz saber o júri de seleção que se apresentaram a concurso
oito candidaturas (8), cuja lista ordenada alfabeticamente se anexa à presente ata.

Daquelas

candidaturas, uma (1) desistiu ainda no período de candidatura, a saber: --------------------------------------------- Candidato com o número 2221984625, Sandra de Assunção. ------------------------------------------E outra (1) foi eliminada de imediato já que, em conformidade com os fatores de exclusão estabelecidos
para o referido concurso, alínea c), não cumpriram com os procedimentos estabelecidos no aviso de
abertura, nomeadamente não procederam ao envio e ou entrega do portefólio dentro do prazo de
candidatura, a saber:
-------- Candidato com o número 1201540399, Sara Alexandra Rodrigues Nogueira; --------------------------------- As restantes candidaturas num total de seis (6), mantêm-se válidas para a segunda fase deste
concurso relativa à avaliação do Portefólio, cujo procedimento se iniciará de imediato. ----------------------------- E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião, da qual se lavrou a presente ata
que depois de lida e aprovada, vais ser assinada por todos os membros do Júri de Seleção. ----------------Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar - Guimarães, 03 de março de 2022
O Júri do Concurso:
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Anexo 1 |Técnicos Especializados

Contratação de Técnicos Especializados (Psicólogo)
Nome da Escola: Agrupamento de Escolas Professor Abel Salazar, Guimarães
Data final da candidatura: 2022-03-02

Nº Escola: 150812
Nº Horário: 24

Disciplina Projeto: Psicologia e Orientação Vocacional

Nº Horas: 35

Ficheiro gerado em: 03/03/2022 10:03:11
Ordem de
Entrada
01
02
03
04
05
06
07
08

Nº Candidato

Nome

2080197630
6139950651
4723151338
9917986642
5875732989
4041792703
2221984625

Ana Cláudia Peixoto Ferreira
Andreia da Silva Antunes
Daniela Marisa Gonçalves Oliveira
Fátima da Conceição Ribeiro Leite Pereira da Silva e Moura
Fernanda Cristina Vieira Da Costa Pinto
Filipa Nazaré Leite Silva
Sandra de Assunção

1201540399

Sara Alexandra Rodrigues Nogueira

Observações

Desistiu
Excluída - alínea c) Fatores de exclusão estabelecidos para o referido concurso, não cumprimento com os procedimentos
estabelecidos no aviso de abertura, nomeadamente envio e ou entrega do portefólio dentro do prazo de candidatura

