
	   	   	   	   	  

1	  
	  

 

AVISO 

Concurso de Contratação de Escola  

 

Nos termos do artº 39º do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, com as alterações 
produzidas pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, informo que, através de 
aplicação informática disponibilizada para o efeito pela Direção-Geral da 
Administração Escolar, se encontra aberto concurso para celebração de contrato de 
trabalho a termo resolutivo certo, de duração anual, para os grupos de docência 
abaixo indicados, destinados ao exercício de funções docentes nesta escola 
artística.  

1. São requisitos de admissão os inscritos na aplicação de concurso, nomeadamente, 
as habilitações constantes da Portaria n.º 693/98, de 3 de Setembro, e as que 
decorram de atualização legislativa. 

2. Grupos de docência/horários 

Grupo de recrutamento 
(Portaria n.º 693/98, de 3 de 

setembro e 192/2002 de 4 de março) 

Número 
de 

Horários 

M01 - Acordeão 1 

M04 - Clarinete 1 

M06 - Contrabaixo 1 

M07 - Cravo - acompanhamento 1 

M08 - Fagote 1 

M09 - Flauta Transversal 1 

M11 - Guitarra  1 

M12 - Guitarra Portuguesa 1 

M13 -Harpa 1 

M14 - Oboé 2 

M15 - Órgão 1 

M16 - Percussão 2 

M17 - Piano 2 
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M17 – Piano/Acompanhamento 4 

M18 - Saxofone 1 

M20 - Trompa 2 

M21 - Trompete 2 

M23 - Violeta 2 

M24 - Violino 4 

M25 - Violoncelo 1 

M26 – Canto 2 

M28 – Formação Musical 3 

M30 – História da Música 1 

M31 – Acústica 1 

M32 – Coro/FM 1 

M32 – Orq. De Sopros 1 

M34 – Italiano 1 

D07 – Expressões/Arte de representar 1 

 

3. Os critérios objetivos de seleção, a seguir obrigatoriamente, são os seguintes: 

A - A avaliação do portfólio com uma ponderação de 30%;  
B - Entrevista de avaliação de competências com uma ponderação de 35%;  
C - Número de anos de experiência profissional na área, com uma ponderação 

de 35%. 

4. Critérios de selecção 

A - Portefólio - 30% 
 
a) Diversidade e pertinência de projetos musicais desenvolvidos, diretamente 

relacionados com a disciplina que lecionará, nos últimos 6 anos (10%) - (10 pontos 
por cada até máximo de 100) 

a) Enviar documento com 1 página A4 descrevendo os projectos, 
sinteticamente, para o mail direccao@emcn.edu.pt 
 

 
b) Tempo de servic ̧o no ensino artístico  especializado da mu ́sica (10%) (20 pontos por 

cada ano de servic ̧o, ate ́ ao ma ́ximo de 100 pontos). 
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c) Número de dias sucessivos de docência no ensino artístico especializado da música 
em regime Integrado, até 31.8.2015, no GR a que se candidata.(10%) 
(20 pontos por cada ano completo de docência (365 dias) no EAE da Música em 
regime integrado, até 31.08.2015, com avaliação de desempenho igual ou superior 
a Bom, até ao máximo de 100). 

 
 
B - Entrevista – 35% (classificada para 100 pontos) 
  

1. Experiência docente -40 
 

2. Conhecimento dos normativos que regulam a atividade docente -10 
 

3. Experiência de ensino -40 
 

4. Aspetos comportamentais - 10 
  
 
 
 
C – Nº de anos de experiência – 35% (5% cada ano, independentemente de o horário 
ser completo ou parcial, até ao máximo de 7 anos)  
 

As entrevistas para este concurso estão previstas para os dias 26 e 27 de agosto, a 
confirmar em função do número de candidatos, sendo convocadas por mail. 

 

Lisboa, 31 de julho de 2015 

 

Diretora 

Ana Mafalda Pernão 


