
AVISO

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE (grupo de recrutamento 330)

Nos termos do estabelecido nos artigos 38.º e 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de
27 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.. 83-A/2014, de 23 de
maio, pelo Decreto-Lei n.º 9/2016, de 7 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de
15 de março, está aberto, até 8 de outubro de 2020, um procedimento para
contratação de um docente para o grupo de recrutamento 330 – Inglês:

1. Relação jurídica de emprego: Contrato de Trabalho a Termo Certo.
2. Tipo de necessidade: Contratação de docente - Grupo de recrutamento.
3. Grupo de recrutamento: 330 – Inglês.
4. Caracterização das funções a exercer: Cumprir as funções e responsabilidades

definidas nos Decretos-Lei n.º 240/2001 e n.º 41/2012. Lecionação da disciplina de
Inglês.
5. Duração do contrato: Anual.
6. Número de horas: 12 horas semanais.
7. Local de trabalho: Escola Artística de Música do Conservatório Nacional.
8. Requisitos de admissão: Candidatos profissionalizados no grupo 330 ou, caso

estes se tenham esgotado, candidatos detentores de habilitação própria para o grupo
330. Os candidatos devem preencher a aplicação informática disponibilizada para o
efeito pela Direção-Geral da Administração Escolar (SIGRHE).
9. Critérios de seleção:

A – candidatos com Qualificação Profissional: Graduação Profissional, nos termos do n.º
1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, na redação em vigor;
B – candidatos sem Qualificação Profissional: Classificação académica, nos termos do
n.º 1, da alínea b) do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, na
redação em vigor.

Lisboa, 2 de outubro de 2020.

A Diretora da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional - Lilian Kopke



AVISO

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE (grupo de recrutamento 400)

Nos termos do estabelecido nos artigos 38.º e 39.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de
27 de junho, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.. 83-A/2014, de 23 de
maio, pelo Decreto-Lei n.º 9/2016, de 7 de março, e pelo Decreto-Lei n.º 28/2017, de
15 de março, está aberto, até 8 de outubro de 2020, um procedimento para
contratação de um docente para o grupo de recrutamento 400 – História:

1. Relação jurídica de emprego: Contrato de Trabalho a Termo Certo.
2. Tipo de necessidade: Contratação de docente - Grupo de recrutamento.
3. Grupo de recrutamento: 400 – História.
4. Caracterização das funções a exercer: Cumprir as funções e responsabilidades

definidas nos Decretos-Lei n.º 240/2001 e n.º 41/2012. Lecionação da disciplina de
História.
5. Duração do contrato: Anual.
6. Número de horas: 14 horas semanais.
7. Local de trabalho: Escola Artística de Música do Conservatório Nacional.
8. Requisitos de admissão: Candidatos profissionalizados no grupo 400 ou, caso

estes se tenham esgotado, candidatos detentores de habilitação própria para o grupo
400. Os candidatos devem preencher a aplicação informática disponibilizada para o
efeito pela Direção-Geral da Administração Escolar (DGAE).
9. Critérios de seleção:

A – candidatos com Qualificação Profissional: Graduação Profissional, nos termos do n.º
1 do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, na redação em vigor;
B – candidatos sem Qualificação Profissional: Classificação académica, nos termos do
n.º 1, da alínea b) do artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 132/2012 de 27 de junho, na
redação em vigor.

Lisboa, 2 de outubro de 2020.

A Diretora da Escola Artística de Música do Conservatório Nacional - Lilian Kopke


