
 
Concursos de admissão – Contratação de Escola 

Docentes 2018- 2019 
 
 
 
Nos termos do Decreto-Lei 15/2018 de 7 de março, informo que, através de aplicação informática 
disponibilizada para o efeito pela Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE) 
www.dgae.mec.pt, 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 na Escola Artística de Música do Conservatório Nacional.  
 
 
I. São requisitos de admissão para os candidatos do concurso, as habilitações constantes da 
Portaria n.º 693/98, de 3 de setembro, e as que decorram de atualização legislativa. Há ainda a 
considerar: 

1.ª Prioridade – Profissionalizado.  
2.ª Prioridade - Detentor de curso de nível superior não profissionalizado. 

 
 
 
II. Critérios de seleção  
 
Nos termos do Artigo 14º do Anexo do Decreto-lei nº 15/2018 de 7 de março, com a alteração de 6 
de abril de 2018, os candidatos deverão submeter-se previamente a uma prova prática de aptidão 
técnica e pedagógica (PATP) com carácter eliminatório. 
 
Os critérios de seleção, nos termos do nº 5 e nº 6, do Artigo 15º do Decreto-lei nº 15/2018 de 7 de 
março, com a alteração de 6 de abril de 2018, são os seguintes:  
 

A – Entrevista com uma ponderação de 40% (única por candidato, mesmo que concorra a 
mais que um horário);  
 
B - Experiência Profissional, com uma ponderação de 30%;  
 
C – Formação Profissional, com uma ponderação de 30%;  

 
 
 
 
III. Documentos a enviar com a candidatura  
 
a) Envio do portfólio (máximo de 3 páginas A4), junto com todos os documentos comprovativos 
dos dados inseridos na candidatura, a ser enviados dentro do período da candidatura por 
endereço electrónico para documentosconcursoscontratados@emcn.edu.pt 
 
b) A não apresentação do portfólio e dos documentos comprovativos dos dados inseridos na 
candidatura são motivo para exclusão do concurso.  
 
c) No portfólio deverão constar as seguintes informações:  



- Identificação completa do candidato (nome completo, BI/CC e contactos (incluir morada 
completa, endereço electrónico e contacto telefónico)  
- horário / horários para o qual se candidata  
- habilitações, respectivas classificações e documentos comprovativos  
- tempo de serviço, devidamente certificado, no ensino artístico especializado da música, 
até 31 de Agosto de 2017  
- outras informações relevantes para o desempenho das funções docentes (formações e 
cursos complementares; avaliação de desempenho até aos três últimos anos de serviço 
prestado; descrição da prática letiva nos últimos cinco anos – aulas individuais, de 
conjunto; outros dados que o candidato considere importantes)  
- descritivo sumário dos projetos realizados nos últimos três anos  

 
 
IV. Entrevista  
 
Serão admitidos à entrevista os candidatos considerados aptos após a PATP. 
A entrevista será única por candidato, mesmo que concorra a mais que um horário, e aplicável 
apenas aos primeiros dez candidatos, a convocar por tranches sucessivas e por ordem 
decrescente de classificação conjunta dos critérios B e C. A entrevista  realizar-se-á  
previsivelmente entre os dias 1 e 2 de Outubro, sendo o candidato convocado por email. A falta à 
prova e/ou à entrevista anula o concurso, não havendo possibilidade de remarcação da mesma.  
 
 
V. Prazo de duração do contrato – até 31 de agosto de 2019  
 
 
VI. Funções a desempenhar  
 
Lecionação da Disciplina/Projeto a que se candidata, sem prejuízo de poder lecionar outras para 
as quais o candidato esteja habilitado.  
 
 
VII. Locais de Trabalho  
 
Na EAMCN ou nos Pólos de Loures, Amadora e Seixal, de acordo com o horário que é atribuído 
pela escola.  
 
 
VIII. Grupos de docência.  
 
M17 
M24 
 
 
PATP - PROVA PRÁTICA DE APTIDÃO TÉCNICA E PEDAGÓGICA  
Todos os candidatos prestarão uma prova de aptidão técnica e pedagógica nos termos do 
regulamento que se segue: 
 
 
 



1. A PATP tem carácter eliminatório. 
 
2. Serão considerados aptos os candidatos com pontuação igual ou superior a 50 pontos. 
 
3. A PATP é dividida em Prova de Aptidão Técnica e Prova de Aptidão Pedagógica cada uma 
pontuada até ao máximo de 50 pontos. 
 
4. Regulamento e Critérios de Avaliação: 
 
4.1 - PROVA DE APTIDÃO TÉCNICA – RECITAL/PERFORMANCE: (50 pontos) 
 
Duração: máxima de 15 minutos 
 
Programa: Duas obras contrastantes (são admitidos andamentos de sonatas e concertos) 
 
Critérios de Avaliação: 

 
4.1.1 – Domínio Técnico - ritmo, articulação, afinação (quando apicável), clareza de 
execução, projeção e qualidade sonora – até 20 pontos 
4.1.2 – Domínio Interpretativo - Compreensão formal e estilística, coerência musical, 
fraseado, execução de memória - até 25 pontos 
4.1.3 – Domínio das Atitudes - presença e atitude em palco – até 5 pontos 
 

4.2 – PROVA DE APTIDÃO PEDAGÓGICA  - AULA DE INSTRUMENTO: (50 pontos) 
 
Duração: máxima de 20 minutos 
 
Perfil do aluno: preferencialmente de nível secundário 
 
Critérios de Avaliação: 
 

4.2.1 – Clareza na transmissão do conhecimento – até 10 pontos 
4.2.2 – Adequação do conhecimento ao aluno –  até10 pontos 
4.2.3 – Domínio técnico, musical e estilístico – até 10 pontos 
4.2.4 – Adequação das estratégias pedagógicas – até10 pontos 
4.2.5 – Empatia e confiança gerada no aluno – até 10 pontos 

 
 
 
A) PERFIL DE COMPETÊNCIAS (40%)  
 
1. Entrevista (40 %)  
 
 
B) EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (30%)  
 
1. Tempo de serviço em dias no ensino artístico especializado da música (10%)  
(5 pontos por cada ano completo de serviço, até ao máximo de 100)  
 
2. Número de dias sucessivos de docência no ensino artístico especializado da música em regime 



Integrado, até 31.8.2017, no GR a que se candidata, com avaliação de desempenho igual ou 
superior a Bom. (10%) (20 pontos por cada ano completo de docência (365 dias), até 31.08.2017, 
até ao máximo de 100)  
 
3. Diversidade e Pertinência de Projetos desenvolvidos (nos últimos três anos letivos) (10%);  
(Até ao máximo de 100 pontos)  
 

• Cursos/Masterclasses ministrados – 20 pontos por cada, até ao máximo de 100.  
• Palestras/Conferências/Seminários/Workshops apresentados – 20 pontos por cada até 
ao máximo de 100.  
• Jurado(a) de Concursos – 10 pontos por cada até ao máximo de 100.  
• Concertos/Apresentações Públicas fora do âmbito do PAA da Escola – 10 pontos por 
cada até ao máximo de 100  
• Outros projetos propostos para PAA da escola - 10 pontos por cada até ao máximo de 
100  

 
 
C) FORMAÇÃO PROFISSIONAL (30%)  
 
1ª PRIORIDADE  

1. Classificação profissional (20%)  
(5 pontos por cada valor até ao máximo de 100)  

2ª PRIORIDADE  
1. Classificação académica (20%)  
(5 pontos por cada valor até ao máximo de 100)  

 
FORMAÇÃO CONTÍNUA 

Formação contínua creditada relevante para o exercício de funções na área específica a 
que se candidata (nos últimos 3 anos letivos) (10%) 
(1 ponto por cada hora de formação até ao máximo de 100)  

 
 
 
CLASSIFICAÇÃO FINAL  
 
A classificação final a atribuir a cada candidato, numa escala de 0 a 100, resulta da soma das 
classificações atribuídas em cada um dos critérios gerais de avaliação.  
Os candidatos com uma nota final inferior a 50 pontos não serão admitidos. 
 
 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE  
 
Em caso de empate entre candidatos são aplicados os seguintes critérios:  
1. Resultado da Entrevista.  
2. Tempo de serviço (em dias) no ensino artístico especializado da música.  
3. Classificação profissional/académica  
Motivos de exclusão do concurso  
 
 
 



 
 
 
 
São motivos de exclusão dos candidatos do concurso:  
 
1. Não terem realizado, completado e submetido a candidatura no prazo estipulado para o efeito;  
2. Não apresentarem a documentação comprovativa dos elementos da candidatura;  
3. Preencherem os formulários eletrónicos de candidatura irregularmente, nomeadamente:  
a) O nome;  
b) O tipo do documento de identificação;  
c) O número do documento de identificação;  
d) A data de nascimento;  
e) A nacionalidade;  
f) O grupo e/ou subgrupo das disciplinas curriculares dos cursos do ensino artístico especializado 
da música a que se candidatam;  
g) A qualificação profissional relativa ao grupo e/ou subgrupo das disciplinas curriculares dos 
cursos do ensino artístico especializado da música a que se candidatam;  
h) O tempo de serviço prestado;  
i) O tempo de serviço prestado, em regime integrado, até 31.8.2017, com avaliação de 
desempenho igual ou superior a Bom;  
j) Grau de incapacidade inferior a 60 % e tipo de deficiência não considerado nos termos do n.º 1 
e 2 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro.  
5. Não apresentarem a procuração que lhes confere poderes para apresentação da candidatura 
em nome do candidato, quando aplicável;  
6. Não apresentarem declaração sob compromisso de honra de candidatos portadores de 
deficiência na qual conste o grau de incapacidade igual ou superior a 60 % e o tipo de deficiência, 
de acordo com o previsto nos n.os 1 e 2 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º29/2001, de 3 de fevereiro.  
7. A ausência de apresentação ou recusa de prestação de qualquer das provas práticas ou da 
entrevista implica a desistência do procedimento concursal a que o docente é opositor.  
 
 
A diretora da EAMCN  
 


