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DELEGAçÃO DE SERVTçOS REGTONAL DO NORTE

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PEVIDEM
Sede: Escola Básica do 2o e 3o Ciclos de Pevidém - (342622\

Aviso n.o2-201412015

Gontratação de um licenciado em psicologia/psicólogo, ao abrigo do art.o 38.o do Decreto-Lei n.o

13212012, de 27 de junho, alterado pelo Decreto-Lei no 83-N2014,de 23 de maio.

De acordo com o avlso de abertura no 1 -201412015 emitido em 231091 2014 para contratação de um

psicólogo a exercer funções no Agrupamento de Escolas de Pevidém, em regime de contrato a termo

resolutivo certo, de 20 horas semanais, para o ano letivo 20141205, publica-se a lista ordenada

resultante da análise dos portfólios e da experiência profissional.

Anexa-se também:

- Lista nominal de candidaturas apresentadas;

- Lista de candidatos excluídos.

As entrevistas, parte integrante do processo de candidatura, realizar-se-ão no próximo dia 15 de

outubro, na sede do Agrupamento de Escolas de Pevidém (Escola Básica de Pevidém - Rua da

Circunvala@o, no 782, Selho S. Jorge), de acordo com as normas constantes na Poriaria no 83 -
N2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria no 145-N201'1 , de 6 de abril, designadamente no artigo

8o desse normativo (aplicação da entrevista a parte dos candidatos), de acordo com o seguinte

calendário.

14h:30min - Carlos M. Simões Gomes

15h:00min - Carla SoÍia Fernandes Rodrigues

15h:30min - Anabela da Silva Fernandes Sousa

'16h:00min - Helena lsabel Dias de Oliveira Azevedo

'16h:30min -Tânia Lúcia Martins Neto

Nota: Caso ainda não o tenham feito, estes 5 candidatos terão de fazer prova, ate a data da entrevista,

através do correio eletronico: pevconc@qmail.com, de todos os dados retirados dos seus portfólios e

que constam da lista ordenada de graduação. A não apresentação dos comprovativos implica a

exclusão do concurso.

Pevidém, 10 de outubro de2014
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