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TÉCNICO SUPERIOR – Refª 29/2018 

 

Modalidade de Admissão: Contrato individual de trabalho por tempo indeterminado para a carreira técnica 

superior (M/F) - 1 posto de trabalho. 

Remuneração: A negociar. 

Métodos de seleção: Avaliação curricular, podendo ser complementada com entrevista. 

Formalização das candidaturas: As candidaturas devem ser formalizadas em requerimento (formato livre) 

dirigido à Reitora do ISCTE – IUL, acompanhadas de Curriculum Vitae, fotocópia de documentos comprovativos 

das habilitações literárias, da formação e da experiência profissional. As candidaturas devem ser entregues 

pessoalmente ou enviadas por e-mail para recrutamento@iscte-iul.pt. Deve, obrigatoriamente, ser mencionada 

a Ref.ª do concurso a que se candidata. Caso pretenda concorrer a mais do que um concurso deve instruir os 

competentes processos de candidatura. 

Prazo de entrega das candidaturas: 10 dias úteis, a contar da publicação do anúncio no jornal Diário de Notícias. 

Funções a desempenhar: 

 Acompanhamento psicológico e/ou aconselhamento psicopedagógico aos estudantes; 

 Identificar e encaminhar para serviços externos os casos clínicos que saiam do âmbito de ação do serviço; 

 Prestar apoio e colaborar nos processos de identificação de respostas especificas para os estudantes com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE) e para os seus docentes; 

 Articular os apoios aos estudantes com NEE com outros serviços e órgãos da instituição ou externos à 

instituição; 

 Conceber, implementar, monitorizar e avaliar ações de sensibilização e de prevenção, programas e 

promoção da saúde e de competências escolares; 

 Outras que lhe sejam superiormente solicitadas e se enquadrem no âmbito de ação do serviço. 

Requisitos de admissão: 

Gerais 

 Licenciatura em Psicologia, ramo de Psicologia Clínica (pré-bolonha) ou Mestrado Integrado em Psicologia 

Clínica (Bolonha); 

 Membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses. 
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Especiais 

 Experiência profissional em psicologia clínica/psicoterapia, preferencialmente com adolescentes e jovens 

adultos; 

 Especialista em Necessidades Educativas Especiais e/ou Neuropsicologia pela Ordem dos Psicólogos 

Portugueses; 

 Certificado de Competências Pedagógicas (Certificado de Aptidão Pedagógica); 

 Conhecimentos avançados, devidamente comprovados, na utilização das ferramentas do Microsoft Office, 

nomeadamente de Word, Excel, SPSS, Power Point, Google Forms ou similar; 

 Conhecimentos de Inglês, devidamente comprovados, correspondente ao nível B2 ou superior do Quadro 

Europeu Comum de Referência ou nível equivalente. 

Perfil Pretendido: 

 Capacidade de cooperação e de trabalho em equipa; 

 Facilidade de comunicação; 

 Elevado grau de responsabilidade; 

 Pro-atividade e dinamismo; 

 Boa capacidade de relacionamento interpessoal. 


