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 Departamento: Unidade de Apoio ao Aluno e à Família 

 

 Função: Psicóloga 

 

 Responsabilidades / Descrição de Funções: 

 - contribuir, através de intervenção especializada, para o desenvolvimento integral dos alunos e para a 

construção da sua identidade pessoal e profissional; 

 - intervir, a nível psicológico e psicopedagógico, na observação, orientação e apoio dos alunos, 

promovendo a cooperação de professores, pais e encarregados de educação, em articulação com os 

recursos da comunidade; 

 - proporcionar recursos pessoais e académicos necessários ao sucesso escolar, nomeadamente, ao nível 

da promoção de hábitos e métodos de estudo, da orientação escolar e profissional; 

 - participar nos processos de elaboração de programas educativos individuais, e acompanhar a sua 

concretização;  

 - promover ações de educação para a saúde, em articulação com entidades especializadas; 

 - desenvolver estudos de caraterização dos alunos, designadamente, os alunos do 1.º ano para 

conhecimento da sua realidade e expetativas face à Escola, e os alunos do 3.º ano para avaliar o seu 

nível de satisfação com a Escola; 

 - participar nas ações de divulgação da oferta formativa das Escolas; 

 - organizar atividades que promovam a aproximação dos encarregados de educação às Escolas; 

 - colaborar noutras atividades das Escolas; 

 - comprometimento na realização das ações para cumprir a política e atingir os objetivos da qualidade, 

assegurando a implementação das medidas corretivas necessárias; 

 -  contribuir para a melhoria do desempenho e da eficácia do SGQ 

 

 Competências para o Desempenho da Função: 

 - licenciatura em psicologia 

 - conhecimentos de uma língua estrangeira 

 - experiência relevante em funções idênticas no mínimo de 1 ano 

 - conhecimentos de informática na ótica do utilizador 

 - capacidade para liderar projetos 

 - capacidade de trabalho em equipa e cooperação 

 - facilidade de relacionamento interpessoal 

 

 Delegação de Responsabilidades: Direção Pedagógica das escolas 

 

 Superior Hierárquico: Direção Executiva 


