
REFERÊNCIA: OPP-TADM/11 (2) 
 
Procedimento Concursal para constituição de Relação Jurídica de Emprego por tempo certo tendo em vista 

o preenchimento de 2 postos de trabalho (m/f) para a área funcional Técnico 
Administrativo. 

 
1 - Torna-se público que, se encontra aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da publicação do 
presente aviso um procedimento concursal, para constituição de relação jurídica de emprego por tempo 
certo, tendo em vista o preenchimento de 2 postos de trabalho (m/f) para a área funcional de Técnico 
Administrativo. 
 
2 - Descrição sumária do posto de trabalho: 
 

a) Apoio ao sector de atendimento telefónico, online e/ou presencial; 
b) Apoio Helpdesk na área de informática; 
c) Recepção, registo, classificação e organização de documentos; 
d) Registo em base de dados SQL; 
e) Apoio à contabilidade e tesouraria; 
f) Gestão de arquivo documental; 
g) Execução de documentos de notificação; 
h) Apoio administrativo geral. 

 
3 - Local de trabalho: 
O local de trabalho será na Sede da Ordem dos Psicólogos Portugueses em Lisboa 
 
4 - Posicionamento remuneratório: 
O vencimento será objecto de negociação com a entidade empregadora que terá lugar imediatamente 
após o termo do procedimento concursal. 
 
5 - Requisitos de admissão: 
Podem candidatar-se ao procedimento os indivíduos que comprovem até ao término do prazo de 
apresentação de candidaturas os seguintes requisitos: 
 
a) Possuir 12º ano de escolaridade; 
b) Possuir experiência mínima de 1 ano em funções administrativas em contexto similar; 
c) Comprovar conhecimentos de contabilidade; 
d) Comprovar conhecimentos de informática como utilizador; 
 
6- Formalização das candidaturas: 
As candidaturas são obrigatoriamente formalizadas mediante preenchimento de formulário tipo de 
candidatura, aprovado pela OPP, e disponível no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses 
(www.ordemdospsicologos.pt), acompanhado pelos seguintes documentos: 
 

a) Curriculum Vitae detalhado; 
b) Documentos comprovativos das habilitações académicas; 
c) Documentos comprovativos da Formação Profissional frequentada, com indicação do 
período em que a mesma decorreu, bem como nº de horas de formação 
d) Documentos comprovativos da experiência profissional, preferencialmente comprovada 
de declaração de serviço, devidamente autenticada e actualizada, onde conste a descrição 
detalhada das tarefas e responsabilidades exercidas, bem como o tempo de serviço; 
e) Documentos comprovativos de avaliações de desempenho, ou qualquer outro 
documentos que o candidato considere relevante para a apreciação do mérito. 



7 - Forma de apresentação das candidaturas: 
a) A apresentação da candidatura deve ser entregue pessoalmente ou enviada por correio, sob 
registo, para o endereço da Sede da Ordem dos Psicólogos Portugueses em Lisboa. 
b) Não serão aceites candidaturas enviadas pelo correio electrónico. 

 
8 - Prazo de apresentação das candidaturas: 
O procedimento concursal encontra-se aberto pelo prazo de 10 dias úteis, a contar da data da 
publicação do presente aviso no jornal Diário de Notícias, bem como no site da Ordem dos Psicólogos 
Portugueses em www.ordemdospsicologos.pt 
 
9 - Métodos de selecção e critérios: 
Serão utilizados 2 métodos de selecção dos candidatos: 
 

a) Avaliação curricular (AC) visa analisar a qualificação dos candidatos, designadamente a 
habilitação académica e profissional, relevância da experiência adquirida e da formação 
realizada, tipo de funções exercidas e apreciação do desempenho do candidato. 
b) Entrevista Profissional de Selecção (EPS) que visa analisar, de forma objectiva e sistemática, a 
experiência profissional e aspectos comportamentais evidenciados durante a interacção 
estabelecida entre o entrevistador e o entrevistado, nomeadamente os relacionados com a 
capacidade de comunicação e de relacionamento interpessoal. 

 
10 - Classificação final dos candidatos 
A classificação final dos candidatos será expressa numa escala de 0 a 20 valores e resulta da seguinte 
fórmula: 
     CF = 60% AC + 40% EPS 

Sendo: 
CF = Classificação Final; 
AC = Avaliação Curricular; 
EPS = Entrevista Profissional de Selecção. 

 
11 -. São excluídos os candidatos que obtenham valoração inferior a 9,5 valores na Avaliação Curricular, 
o que determina a sua não convocação para a Entrevista Profissional de Selecção. A falta de 
comparência dos candidatos convocados à Entrevista Profissional de Selecção equivale à exclusão do 
procedimento concursal. 
 
12 - Critérios de Selecção: 
Os parâmetros de avaliação e respectiva ponderação constam das actas das reuniões do Júri, que serão 
facultadas aos candidatos sempre que solicitadas. 
 
13 - Exclusão e notificação de candidatos: 
Os candidatos excluídos, serão notificados por: 

a) E-mail (se o nº de candidatos for superior a 20) com recibo de entrega da notificação; 
b) Ofício registado (se o nº de candidato for igual ou inferior). 

 
Os candidatos admitidos serão convocados, através de notificação, por e-mail com recibo de entrega da 
notificação ou ofício registado, do dia, hora e local para a realização da Entrevista Profissional de 
Selecção 
 
14 - Composição do Júri de selecção: 

Presidente: Telmo Mourinho Baptista 
Vogais efectivos: José António Pinhão de Sousa e Francisco José Miranda Rodrigues 

 



15 - Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candidato, a apresentação de documentos 
comprovativos das declarações que efectuou sob compromisso de honra e das informações que 
considere relevantes para o procedimento concursal 
 
16 - A lista unitária da ordenação dos candidatos será publicitada no site da OPP, 
www.ordemdospsicologos.pt bem como remetida a cada concorrente por correio electrónico ou ofício 
registado, após aplicação dos métodos de selecção para audiência prévia pelo prazo de 5 dias. 
Após este prazo, a OPP publicará a lista unitária da ordenação final no mesmo site, bem como remeterá 
a referida lista a cada concorrente por correio electrónico ou ofício registado. 
 
17 - Quotas de emprego: 
De acordo com o Decreto-Lei nº 29/2001, de 3 de Fevereiro, o candidato com deficiência tem preferência 
em igualdade de classificação, a qual prevalece sobre qualquer outras preferência legal. Os candidatos 
devem declarar no ponto 5 do formulário de candidatura o respectivo grau de incapacidade e tipo de 
deficiência, nos termos do diploma supramencionado. 
 
 
Telmo Mourinho Baptista (O Bastonário da Ordem dos Psicólogos) 
 
 


