
 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

Psicólogo/a 

 

 

 

 

Contratação de escola com vista ao suprimento de necessidades temporárias de Técnicos 

Especializados, para o ano escolar de 2022-2023. 

 

 

 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DA ANÁLISE DO PORTEFÓLIO A QUE SE REFERE O 

RESPETIVO AVISO DE ABERTURA E MARCAÇÃO DAS ENTREVISTAS DE 

AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

 

 

Divulga-se, em anexo, o resultado da análise do portfólio a que se refere o aviso de abertura do 

concurso, publicado na página eletrónica do Agrupamento e nos respetivos lugares de estilo. 

Por urgente conveniência de serviço os candidatos admitidos são de imediato convocados para a 

entrevista, que será avaliada nos termos previstos na declaração de abertura de concurso, publicada, 

conforme estipulado, na página Internet do Agrupamento.  

  

Publica-se em baixo a data da entrevista, que corresponde ao horário em concurso: 

 

 

 

 

 

Bragança, 3 de outubro de 2022 

 

 

 

O Presidente da CAP 

 

 Carlos Manuel Fernandes 

 



AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO GARCIA 
 

CONTRATAÇÃO DE TÉCNICOS ESPECIALIZADOS 

Psicólogo/a 

 

HORÁRIO 17– PSICÓLOGO/A 

Data e hora da entrevista: 06/10/2022 – às 17:30 horas 

Os candidatos/as serão chamados por ordem alfabética 
 

Candidatos admitidos/excluídos 

 

 

Bragança, 30 de setembro de 2022 

A Presidente do Júri de Seleção 

Fernanda Leal 

Nome do/a candidato/a Situação do/a candidato/a Análise ao portefólio 

Bruno Alexandre M. 

Noné 

Candidato excluído nos termos da alínea 
a) do ponto 10 do aviso de abertura. 

Não preenche um dos critérios de 

admissão ao concurso (especialidade 

de psicologia da educação conferida 

pela OPP). 
Carlos Gonçalo G. S. Cruz 

de Morim 
Candidato excluído nos termos da alínea 
a) do ponto 10 do aviso de abertura. 

Carlos Manuel S. Gomes 
Candidato excluído nos termos da alínea c) 

do ponto 10 do aviso de abertura. 

O portefólio não foi devidamente 

acompanhado pela documentação 

comprovativa das declarações 

prestadas (alíneas ii) e iii) do ponto 7.2 

do aviso de abertura). 

Charlotte F. Veiga Coelho 

Candidata excluída nos termos da alínea a) 

do ponto 10 do aviso de abertura. Não preenche um dos critérios de 

admissão ao concurso (especialidade 

de psicologia da educação conferida 

pela OPP). 

Cláudia Isabel A. Amaral 
Candidata excluída nos termos da alínea a) 
do ponto 10 do aviso de abertura. 

Lurdes Cristina Braz Pires 
Candidata excluída nos termos da alínea a) 
do ponto 10 do aviso de abertura. 

Olga Marília F. Pais Candidata admitida.  

Solange G. Gonçalves 
Candidata excluída nos termos da alínea a) 
do ponto 10 do aviso de abertura. 

Não preenche um dos critérios de 

admissão ao concurso (especialidade 

de psicologia da educação conferida 

pela OPP). Telma Marisa G. Gomes 
Candidata excluída nos termos da alínea a) 
do ponto 10 do aviso de abertura. 

Vanda Isabel Santos Palas Candidata admitida.  


