Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Escola Secundária da Baixa da Banheira (403234)
PESSOAL NÃO DOCENTE – PROCEDIMENTO CONCURSAL N.º OE201905/0476 (Código
BEP)

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA – 1.ª FASE
CONVOCATÓRIA
Nos termos do artigo 24.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril de 2019,
convocam-se os candidatos, indicados em anexo, para a realização do método de
seleção Avaliação Psicológica (1.ª fase), de acordo com o seguinte calendário e
horário:
Dia: 23 de julho de 2019 (terça-feira)
Horário: 10:30
Local de realização: Sala D1, Bloco D, Escola Secundária da Baixa da Banheira
Entrada (Portaria): Avenida Almada Negreiros, Vale da Amoreira
Informações importantes:
1. Os candidatos, indicados em anexo, só realizarão a Avaliação Psicológica se
tiverem obtido classificação igual ou superior a 9,5 valores na Prova de
Conhecimentos.
1.1. Para o efeito, deverão consultar previamente a pauta final com os
resultados da Prova de Conhecimentos, que será afixada na Escola e
publicada na respetiva página eletrónica, no dia 22 de julho.
2. Os candidatos, mencionados no ponto anterior, deverão ser portadores do
respetivo documento de identificação, sob pena de não poderem realizar este
método de seleção, e respetivo material de escrita (caneta ou esferográfica de
tinta preta ou azul).
3. Devem comparecer, no local de realização, impreterivelmente às 10:15.
4. Caso algum candidato compareça após as 10:30, não poderá realizar este
método de seleção e ficará automaticamente excluído.
5. Os candidatos só poderão abandonar a sala quando a Psicóloga der indicações
para tal.
5.1. O abandono da sala antes dos procedimentos indicados no ponto anterior,
implica a anulação deste método de seleção.

6. Não é permitida a consulta de qualquer bibliografia ou outros materiais de
apoio.
7. Durante a realização da prova, os candidatos não podem ter junto de si
suportes escritos nem quaisquer equipamentos tecnológicos, nomeadamente
computadores, telemóveis, relógios com comunicação a distância e aparelhos
de vídeo ou áudio, quer estejam ligados ou desligados.
8. Os candidatos podem realizar a Avaliação Psicológica em qualquer dos
Agrupamentos de Escola ou Escola Não Agrupada dos Concelhos da Moita e do
Barreiro, em tenham sido opositores ao procedimento concursal para
recrutamento de Assistentes Operacionais, uma vez que este método de
seleção é realizado pela Rede de Psicólogos Barreiro/Moita. No entanto,
mesmo que já tenham realizado a Avaliação Psicológica noutro
estabelecimento de ensino, têm obrigatoriamente de comparecer nesta
Escola no dia 23 de julho, às 10:15, para declarar o cumprimento anterior
deste método de seleção.
A Direção (12-07-2019)

LISTA DE CANDIDATOS ADMITIDOS PARA A PROVA DE CONHECIMENTOS
(Caso obtenham classificação igual ou superior a 9,5 valores na prova de
conhecimentos, conforme estipulado no ponto 1 desta convocatória)
Ana Alexandra Teixeira Alves
Ana Cristina Rodrigues da Silva
Ana Margarida Fernandes Conde
Ana Teresa Pêgo Duarte Batista
Carla Almeida
Célia Maria Lopes Pimenta da Fonseca
Corina do Rosário da Silva Monteiro
Débora Cristina Domingos Pires
Diana Micaela do Vale Ribeiro
Maria de Fátima Gonçalves de Oliveira
Maria de Fátima Ribeiro Marcelino Gaspar
Patrícia Isabel Claro Teixeira
Sónia Alexandra Rosa Martins de Moura

