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 AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE UM(A)  

EDUCADOR(A) SOCIAL 

Nos termos do n.º 3 do art.º 38.º e do Art.º 39.º do Decreto-Lei n.º 132/ 2012, de 27 
de Junho, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 83-A/ 2014, de 
23 de Maio, decorre até ao próximo dia 14 de Outubro de 2016, inclusive, concurso para a 
contratação de um(a) Educador(a) Social para um horário de 35 horas semanais, com 
contrato de trabalho a termo resolutivo certo, com duração até 31 de Agosto de 2017, para 
o exercício de funções no Agrupamento de Escolas da Sé, Lamego. 

A apresentação a concurso deve ser feita através da plataforma SIGRHE da DGAE. 

As declarações prestadas devem ser comprovadas documentalmente.  

São critérios e subcritérios de selecção: 
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Após uma primeira ordenação tendo em conta os resultados da avaliação do 
portefólio e o número de dias de experiência profissional como educadora(a) social, os 
candidatos serão seleccionados para a entrevista em tranches sucessivas de cinco 
candidatos até ao preenchimento do lugar, por ordem decrescente da sua posição na lista 
graduada. 

Os candidatos seleccionados para a entrevista serão convocados através do endereço 
do correio electrónico indicado na candidatura com indicação da data, da hora e do local da 
sua realização. 
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As listas de graduação e de selecção serão publicitadas na página eletrónica do 
Agrupamento. 

Todos os documentos para apreciação da candidatura devem ser enviados em suporte 
digital para o seguinte endereço de correio electrónico: esec3se.lamego@mail.telepac.pt 

 

O Diretor, 
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Os critérios e subcritérios de selecção encontram-se na plataforma de concursos da DGAE. 

Toda a documentação relativa ao concurso, incluindo o portefólio, deve ser enviada apenas 
em suporte digital para o seguinte endereço de correio eletrónico: 
esec3se.lamego@mail.telepac.pt  

11 de Outubro de 2016 
 
 

O Director 
 
 
 

Carlos Dinis Marques de Almeida 

 
 
 
 

AVISO DE ABERTURA DE CONCURSO PARA CONTRATAÇÃO DE UM(A) PSICÓLOGO(A) 

 
 
 

Nos termos do n.º 3 do art.º 38.º e do Art.º 39.º do Decreto-Lei n.º 132/ 2012, de 27 de 
Junho, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 83-A/ 2014, de 23 
de Maio, decorre até ao próximo dia 14 de Outubro de 2016, inclusive, concurso para a 
contratação de um técnico/a especializado/a na área da Psicologia para um horário de 18 
horas semanais, com contrato de trabalho a termo resolutivo certo, com duração até 31 de 
Agosto de 2017, para o exercício de funções nas diferentes unidades orgânicas deste 
Agrupamento  de Escolas da Sé, Lamego. 

Os critérios e subcritérios de selecção encontram-se na plataforma de concursos da DGAE. 
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Toda a documentação relativa ao concurso, incluindo o portefólio, deve ser enviada apenas 
em suporte digital para o seguinte endereço de correio eletrónico: 
esec3se.lamego@mail.telepac.pt  

  
11 de Outubro de 2016. 

 
 

 O Director 
 
 

Carlos Dinis Marques de Almeida 
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