
 

 

Aviso	

Nos	 termos	 do	 Decreto-lei	 nº	 152/2013,	 de	 04	 de	 novembro,	 e	 demais	 legislação	 aplicável,	
declaro	 aberto	 pelo	 prazo	 de	 cinco	dias	 úteis,	 a	 contar	 da	 data	 de	 divulgação	 da	 oferta	 de	
trabalho,	o	concurso	para	a	contratação	de	docente	do	subgrupo	de	recrutamento	M17	-	piano,	
no	Conservatório	de	Música	de	Vila	do	Conde,	para	substituição	de	docente	ausente	e	que	se										
encontra	temporiamente	impedido	de	prestar	serviço,	a	partir	do	1º	dia	do	segundo	período	do	
ano	letivo	de	2019-2020.	

O	 procedimento	 concursal	 ora	 iniciado,	 rege-se	 pelas	 diretivas	 constantes	 no	 Anexo	 I	 deste				
Aviso.	

O	Presidente	da	ADAPVC,	António	José	Lima	Saraiva	Dias,		

16	de	dezembro	de	2019	
	
	
António	José	Lima	Saraiva	Dias	
Presidente	da	Direção	
 
 

Anexo	I	
	
1)	Forma	de	apresentação	da	candidatura		

A	 apresentação	 da	 candidatura	 ao	 concurso	 aberto	 pelo	 presente	 Aviso	 é	 efetuada												
mediante	 preenchimento	de	 um	 formulário	 em	 formato	 eletrónico,	 disponibilizado	no					
sitio	do	Conservatório	de	Música	de	Vila	do	Conde,	adiante	designado	como	CMVC.	
	

2)	Critérios	gerais	de	seleção:	

2.1)	Entrevista	(50%)	
	
-	Conhecimento	de	aspetos	relevantes	do	Projeto	Educativo	do	CMVC	-	40	pontos	
-	Motivação	para	o	desempenho	de	funções	-	60	pontos	
	
2.2)	Habilitação	para	a	Docência	(30%)	
	
-	Curso	que	confere	Habilitação	Profissional	para	a	Docência		no	EAE:	100	pontos	
	
-	Curso	que	conferia	Habilitação	Própria	para	a	Docência	no	EAE:	75	pontos	
	
-	Grau	superior	em	Piano:	50	pontos	



 

 

	
	
2.3)	Experiência	Profissional	(20%)	-	até	um	máximo	de	100	pontos	
	

Tempo	 de	 serviço	 em	 dias	 no	 ensino	 artístico	 especializado	 de	 música,	 no															
subgrupo	a	que	se	candidata	-	2	pontos	por	cada	ano	completo	de	serviço.	
	
Cargos	e	outras	funções	de	gestão	ou	supervisão	pedagógica	desempenhados	em	
escolas	do	ensino	artístico	especializado	da	música; 	

																																												Diretor	Pedagógico	–	25	pontos	por	cada	ano	letivo				
 																																Outros	Cargos	de	Direção	–	15	pontos	por	cada	ano	letivo	
 																																Coordenador	de	Departamento	–	5	pontos	por	cada	ano	letivo		
 																																Professor	orientador	de	Estágio	-	3	pontos	por	cada	ano	letivo		 	

 	
3)	Classificação	final  
	
1.	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	seleção. 	
2.	Em	caso	de	empate	entre	candidatos	são	aplicados	os	seguintes	critérios:		

. 1.	Resultado	da	Entrevista. 	

. 2.	Tempo	de	serviço	(em	dias)	no	EAE.		

. 3.	Classificação	profissional/académica.		

. 4.	Área	de	residência	mais	próxima	ao	CMVC.	

4)	Documentos	a	apresentar		

Os	 candidatos	 terão	 de	 comprovar	 os	 elementos	 constantes	 do	 formulário	 de	 candidatura											
mediante	fotocópia	simples	dos	adequados	documentos,	devendo	apresentar	nesta	escola,	para	
além	de	outros	que	venham	a	ser	solicitados,	os	seguintes	documentos:		

-	Fotocópia(s)	da(s)	certidão(ões)	comprovativa(s)	das	habilitações	declaradas,	da(s)	
qual(ais)	deve	(m)	constar,	obrigatoriamente,	a	indicação	da	conclusão	do	respetivo	
curso	e	a	classificação	obtida;	  
	
-	Fotocópia	da	declaração	emitida	pela	escola,	mencionando	o	subgrupo/disciplina	em	
que	realizaram	o	estágio	pedagógico;	  
	
-	Fotocópia	da(s)	certidão(ões)	comprovativa(s)	do	tempo	de	serviço	efetivamente						
prestado	no	ensino	artístico	especializado	de	música,	antes	e	após	a	profissionalização;	  
	



 

 

-	Documento	de	autorização	para	o	exercício	de	funções	docentes	em	Portugal,	para	os	
nacionais	dos	Estados	membros	da	União	Europeia	e	dos	Estados	signatários	do	Acordo	
sobre	o	Espaço	Económico	Europeu,	nos	termos	previstos	no	Decreto-Lei	nº	289/91,	de	
10	de	agosto,	alterado	pelo	Decreto-Lei	nº396/99,	de	13	de	outubro,	e	pelo	Decreto–Lei	
nº71/2003,	de	10	de	abril;	  
	
-	Documento	de	autorização	para	o	exercício	de	funções	docentes	em	Portugal,	nos								
termos	do	disposto	nos	artigos	46º	e	47º	do	Tratado	de	Amizade,	Cooperação	e	Consulta	
entre	a	República	Portuguesa	e	a	República	Federativa	do	Brasil,	aprovado	pela												
Resolução	da	Assembleia	da	República	nº	83/2000,	de	14	de	dezembro.	  

Os	documentos	comprovativos	devem	ser	apresentados	pelos	docentes	neste	estabelecimento	
de	ensino	até	ao	final	do	prazo	de	apresentação	da	candidatura,	sendo	entregues	pessoalmente	
ou	pelo	correio,	com	aviso	de	receção,	atendendo-se,	neste	último	caso,	à	data	do	registo.		

5)	Motivos	de	exclusão	do	concurso		

São	motivos	de	exclusão	dos	candidatos	do	concurso: 	

Não	terem	realizado,	completado	e	submetido	a	candidatura	no	prazo	estipulado	para	o	efeito. 	

Não	apresentarem	a	documentação	comprovativa.	

Não	apresentarem	autorização	para	o	exercício	de	funções	docentes	em	Portugal,	nos	termos	
previstos	no	Decreto-Lei	nº	289/91,	de	10	de	agosto,	alterado	pelo	Decreto-Lei	nº	396/99,	de	
13	de	outubro,	e	pelo	Decreto–Lei	nº	71/2003,	de	10	de	abril,	quando	aplicável;		

Não	apresentarem	autorização	para	o	exercício	de	 funções	docentes	em	Portugal,	nos	termos	
do	disposto	nos	artigos	46º	e	47º	do	Tratado	de	Amizade,	Cooperação	e	Consulta	entre	a	Repú-
blica	Portuguesa	e	a	República	Federativa	do	Brasil,	aprovado	pela	Resolução	da	Assembleia	da												
República	nº83/2000,	de	14	de	dezembro,	quando	exigido;		

Não	apresentarem	documento	comprovativo	do	reconhecimento	de	habilitação,	nos	termos	do	
disposto	na	alínea	b)	do	nº	1	do	artigo	22º	do	Estatuto	da	Carreira	dos	Educadores	de	Infância	e	
dos	Professores	dos	Ensinos	Básico	e	Secundário,	para	candidatos	titulares	de	uma	habilitação	
adquirida	no	estrangeiro;		

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	deficiên-
cia,	de	acordo	com	o	previsto	nos	nos	1	e	2	do	artigo	6º	do	Decreto-Lei	nº	29/2001,	de	3	de	feve-
reiro.		

	

	



 

 

	

6)	Reclamação		

Após	 a	 divulgação	 das	 listas	 provisórias	 de	 admissão	 e	 exclusão,	 os	 candidatos	 dispõem	 do			
prazo	de	cinco	dias	úteis	a	 contar	do	dia	 imediato	à	 referida	publicitação	para	apresentarem	
reclamação,	através	de	carta	endereçada	à	Direção	Pedagógica	do	CMVC	
	
Não	 é	 admitida	 a	 junção	 de	 documentos	 que,	 por	 não	 serem	 do	 conhecimento	 oficioso,											
devessem	ter	sido	apresentados	dentro	do	prazo	previsto	para	entrega	das	candidaturas.		
A	decisão	proferida	sobre	a	reclamação	é	notificada	aos	candidatos	no	prazo	de	sete	dias	úteis.		
	
7)	Aceitação	da	colocação		

O	 candidato	 colocado	 na	 vaga	 deste	 estabelecimento	 de	 ensino	 artístico	 especializado,	 na														
sequência	 do	 presente	 concurso,	 deve,	 no	 prazo	 de	 dois	 dias	 úteis	 contados	 a	 partir	 do	 dia													
seguinte	 ao	 da	 publicitação	 da	 lista	 definitiva	 de	 colocação,	 aceitar	 a	 colocação	 depois	 de							
conhecer	o	horário	de	lecionação,	através	de	e-mail	a	enviar	à	Direção	Pedagógica	do	CMVC.	

A	 não	 aceitação	 da	 colocação	 obtida,	 determina	 a	 anulação	 da	 colocação	 do	 candidato,	 para						
efeitos	do	presente	concurso.		

8)	Apresentação		

O	candidato	colocado	em	resultado	deste	concurso,	deve	apresentar-se	no	1º	dia	do	segundo	
período	do	ano	letivo	2019/2020.	

Nos	casos	em	que	a	apresentação,	por	motivo	de	parentalidade,	doença	ou	outro	motivo	previs-
to	na	lei,	não	puder	ser	presencial,	deve	o	candidato	colocado	comunicar	o	facto	à	escola,	por	si	
ou	 por	 interposta	 pessoa,	 no	 1º	 dia	 do	 segundo	 período	 do	 ano	 letivo	 2019/2020.,	 devendo	
apresentar	até	ao	5º	dia	útil	seguinte,	documento	justificativo	da	sua	não	comparência	naquele	
dia.		

9)	Júri		

O	júri	deste	concurso	é	constituído	pela	Direção	Pedagógica	do	CMVC	-	Aires	Joaquim	da	Maia	
Pinheiro	e	Nuno	Filipe	Cruz	dos	Santos	Oliveira	e	pelo	coordenador	do	Departamento	de	Teclas.	

	

	
	


