
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 da 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 na disciplina à qual se candidata

______ anos a leccionar no grupo/disciplina ___________

Avaliação curricular

A5. Obras compostas, obras estreadas, prémios obtidos, jurado de prémios de composição
ou de concursos, participação em júris de PAA, organização e/ou participação de/em
conferências, organização e/ou frequência de de cursos/workshops/masterclasses, escrita e
publicação de artigos na área da especialidade, redação de notas de programas de
concertos (TNSC, FCG, CCB, CdM, etc.), redação de textos de apoio às matérias em causa,
edição de documentos no domínio do áudio digital, gravação e suporte digital de
conteúdos sonoros (INF, TIC, ACT & PROD)

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

A4. NÚMERO DE ANOS A LECIONAR NA DISCIPLINA À QUAL SE
CANDIDATA

A5. AVALIAÇÃO CURRICULAR
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