
nome apelido 

Data de nascimento: 01/01/2020  (+351) 123456789  aaaaaa@aaaa.pt  Portugal   

ATUAL 

A1. Qualificação Académica na área do grupo/subgrupo/disciplina ao qual se candidata

Curso - 

Instituição de ensino superior - 

Classificação - 

Data da obtenção da qualificação -

ATUAL 

A2. Qualificação Profissional na área do grupo/subgrupo/disciplina ao qual se candidata

Curso - 

Instituição de ensino superior - 

Classificação - 

Data do obtenção da qualificação -

31/08/2019 

Tempo de serviço no EAE (em dias) - até 31 de Agosto de 2019

_________ dias de tempo de serviço no EAE, a comprovar por declaração enviada em anexo

A1. QUALIFICAÇÃO ACADÉMICA

A2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A3 - TEMPO DE SERVIÇO NO EAE (EM DIAS)

mailto:aaaaaa@aaaa.pt


01/09/2019 – 31/08/2020 

A4. Concertos profissionais/ Gravação de CD/DVD/Acompanhamento de Festivais ou
Masterclasses (últim 

Apresentação sumária dos concertos profissionais/ Gravação de CD/DVD/Acompanhamento
de Festivais ou Masterclasses (último ano letivo)

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -

01/09/2017 – 31/08/2020 

A5. Acompanhamento de alunos (últimos ano letivo))

Apresentação sumária do acompanhamento de alunos em atividades, apresentações
públicas, concursos, masterclasses ou workshops (último ano letivo)

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -

A4. CONCERTOS PROFISSIONAIS/ GRAVAÇÃO DE CD/DVD/
ACOMPANHAMENTO DE FESTIVAIS OU MASTERCLASSES 

A5. ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS 



01/09/2018 – 31/08/2020 

A6. Concertos, masterclasses ministradas e projetos inseridos no PAA (últimos 3 anos
lectivos) 

Apresentação sumária de concertos, masterclasses ministradas e projetos inseridos no Plano
Anual de Atividades (último ano lectivo);

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -

A6. CONCERTOS, MASTERCLASSES MINISTRADAS E PROJETOS INSERIDOS
NO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES



nome apelido 

Data de nascimento: 01/01/2020  aaaaa@aaaa.com  

A1. Qualificação Académica na área do grupo/subgrupo/disciplina ao qual se candidata

Curso -

Instituição de ensino superior -

Classificação -

Data da obtenção da qualificação -

A2. Qualificação Profissional na área do grupo/subgrupo/disciplina ao qual se candidata

Curso -

Instituição de ensino superior -

Classificação -

Data do obtenção da qualificação -

Tempo de serviço no EAE (em dias)

_________ dias de tempo de serviço no EAE

A1. QUALIFICAÇÃO ACADÉMICA

A2. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

A3 - TEMPO DE SERVIÇO NO EAE (EM DIAS)

mailto:aaaaa@aaaa.com


Número de anos a lecionar Iniciação Musical

______ anos a leccionar Iniciação Musical

Número de anos a lecionar Formação Musical

______ anos a leccionar Formação Musical

Número de anos de estudo ou nível concluído, na área de Instrumento de tecla

Número de anos de estudo ou nível concluído, devidamente certificado, na área do
Instrumento (Piano ou outro instrumento de tecla):

_____ anos 

_____________ nível de estudo.

A4. NÚMERO DE ANOS A LECIONAR INICIAÇÃO MUSICAL

A5. NÚMERO DE ANOS A LECIONAR FORMAÇÃO MUSICAL

A6. NÚMERO DE ANOS DE ESTUDO OU NÍVEL CONCLUÍDO, NA ÁREA DO
INSTRUMENTO INSTRUMENTO DE TECLA
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