
       
  	  

Regulamento dos concursos de admissão de docentes 2015	  

PROJETO ESPECIAL ORQUESTRA GERAÇÃO	  

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 a 
seguir indicados, destinados ao exercício de funções docentes no Projeto Especial 
Orquestra Geração.	  

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: M04, M06, M08, M09, M14, M16, M18, M19, M20, M21, M22, 
M23, M24, M25, M28.	  

3. Critérios de seleção: 	  

	  
Experiência anterior com relevância para a docência 
na Orquestra Geração (enquadrada no “El Sistema” 
ou em projetos similares ou que envolvam trabalho 
com públicos escolares diferenciados) 	  
	  

	  
	  
20%	  

	  
Critério	  
1	  
Portefólio	  

	  
Realização de formações com particular interesse 
para a docência na Orquestra Geração 	  
	  

	  
10%	  

	  
	  
	  
	  
	  
Em 30%	  

	  
Critério 2	  
Entrevista 
de 
avaliação	  
	  

	  
Adequação da metodologia de ensino e experiência 
profissional aos objetivos da Orquestra Geração	  

	  
	  
35% 	  

	  
	  
Em 35%	  

	  
Critério 3	  

	  
Experiência profissional na área (nos últimos 10 
anos, considerando experiência lectiva)  	  

	  
35% (até um 
máximo de 
3,5% por cada 
um dos 10 
últimos anos – 
2005/2006 a 
2014/2015)	  
	  

	  
	  
	  
	  
Em 35%	  

	  

O  candidato deverá enviar o curriculum vitae e o portefolio quando da realização da 
candidatura online para: orquestrageracao@gmail.com.   

NÃO SERÃO REALIZADAS ENTREVISTAS SEM A DEVIDA RECEPÇÃO DOS DOCUMENTOS. 	  



4. Condições eliminatórias:	  

1. Disponibilidade para leccionar no local / locais correspondentes ao horário a 
concurso e tipologia de horário proposto, a assinar na entrevista. 

2. Declaração em como não manterá, no próximo ano lectivo, vínculo com outra 
escola de ensino secundário ou superior e/ou o desenvolvimento de outra 
atividade em horário impeditivo ao normal exercício da docência na Orquestra 
Geração, a assinar na entrevista. 

	  

Lisboa, 24 de Agosto de 2015	  

 	  

Diretora	  

Ana Mafalda Pernão	  


