
               

AVISO 

 

Abertura do procedimento concursal para recrutamento de técnicos especializados 

para o ano letivo de 2017/2018, autorizado por despacho de Sua Excelência 

Secretário de Estado da Educação e Administração Escolar de 30.07.2015, com a 

informação proposta  nº 7277/0-DSRLVT-AG-GAP/2015 

De acordo com o disposto no nº 11 do Artigo 39 do Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de junho, 

divulga-se a abertura do procedimento concursal para recrutamento de técnico especializado para 

esta escola, nas condições que se passam a descrever: 

 

Técnico de Produção – 40 horas semanais 

Legislação de referência Decreto-Lei nº 132/2012, de 27 de Junho e respetivas atualizações. 

Identificação da modalidade de 

trabalho 
Contrato de trabalho a termo resolutivo certo 

Identificação da duração de 

contrato 
O ano escolar 

Identificação do local de trabalho Escola de Música do Conservatório Nacional 

Principais Responsabilidades 

 Assessorar a Direcção do Conservatório Nacional no 

relacionamento com instituições e entidades externas no que 

concerne à participação dos diferentes agrupamentos musicais e 

em eventos exteriores ao espaço da Escola. 

 Acompanhar a elaboração da programação detalhada das 

atividades dos agrupamentos, nomeadamente no que respeita aos 

materiais e instrumentos necessários para execução do repertório, 

aos planos de ensaios e espectáculos internos e externos, direitos 

de autor, etc. 

 Planificar e distribuir as tarefas necessárias à realização de cada 

projeto de acordo com as competências dos participantes, e 

monitorizar e garantir a boa execução das mesmas; 

 Assegurar a existência e/ou providenciar todos os equipamentos e 

materiais necessários para a realização dos concertos. 

 Recolher informações e visitar previamente os locais de 

espectáculo elaborando relatórios sobre as condições físicas e 

técnicas de utilização de cada espaço. 

 Acompanhar professores, maestros, solistas etc. convidados para 

eventos da escola; 



 Efectivar e realizar as questões de luz e som nos eventos dentro e 

fora da escola. 

Caracterização das Competências 

 Experiência em comunicação e marketing; 

 Capacidade de organização e planeamento; 

 Capacidade de negociação; 

 Facilidade de relacionamento interpessoal e de comunicação verbal 

e escrita; 

 Experiência de gestão. 

 Bons conhecimentos sobre instrumentos musicais e tipologias das 

formações orquestrais, de câmara e corais. 

 Fluência, oral e escrita, de Português e Inglês. 

 

Número de horas semanais 40 Horas semanais 

Requisitos de admissão 

 Licenciatura adequada à função e/ou experiência profissional 

comprovada 

 Carta de condução 

 Horário flexível (incluindo noites e fins de semana). 
 

Critérios de seleção 

 Avaliação do Portfólio (30%): 

Currículo (máximo 6 pags. A4) com a descriminação de: Eventos 

produzidos; Conhecimentos de cena; Desenvolvimento de projetos com 

publicidade, comunicação e marketing . 

 Entrevista da avaliação de competências (35%) 

 

 Número de anos de experiência profissional (35%): 

Nº de anos de experiência em escolas do Ensino Especializado da 

Música; Espetáculos musicais produzidos. 

 

 

A candidatura deve ser apresentada na plataforma eletrónica da Direção Geral da Administração Escolar.  
Enviar o portfólio (de acordo com parâmetros definidos nos critérios de seleção), em PDF, para 

documentosconcursoscontratados@emcn.edu.pt 

 

Lisboa, 30 de Agosto de 2017 

A Diretora, 

Lilian Kopke 
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ANEXO 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

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%.  

 

A - PORTEFÓLIO – 30% 

CURRÍCULO (máximo 6 pags. A4) com a descriminação de: 

1-  Eventos produzidos  – 10% (1 a 10-2%; 11 a 20-4%; 21 a 30-6%; 31 a 40-8%; 41 a 50-10%) 

 2-  Conhecimentos de cena – 10% (Rider Técnico-5%, luzes-2,5%, som-2,5%)  

3-  Desenvolvimento de projetos com publicidade, comunicação e marketing – 10% 

 (1 a 10-2%; 11 a 20-4%; 21 a 30-6%; 31 a 40-8%; 41 a 50-10%) 

 

B - ENTREVISTA – 35% 

1-  Capacidade de comunicação – 5% 

2-  Verificação de disponibilidade horária – 15% 

3-  Conhecimentos musicais e técnicos – 10% 

4-  Conhecimentos de informática na óptica do utilizador – 5% 

 

C  - EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL – 35% 

Número de anos de experiência comprovada de eventos culturais e/ou artísticos produzidos: 

1- Eventos musicais – 25% (2,5% por cada ano) 
2- Outros eventos artísticos - 10% (1% por cada ano) 

 


