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Convite à manifestação de interesse para a seleção e recrutamento 

de pessoal docente de carreira para o exercício de funções no 

ensino artístico especializado da música e da dança 

 
Aviso 

 

O Decreto-Lei n.º 111/2014, de 10/07, estabelece um regime excecional de seleção e 

recrutamento de pessoal docente para os grupos e disciplinas do ensino artístico especializado da 

música e da dança das escolas públicas de ensino, na dependência do Ministério da Educação. Os 

processos de seleção e recrutamento realizam-se mediante concursos externos extraordinários nos 

termos do mencionado diploma. 

O último concurso externo extraordinário do ensino artístico especializado das artes visuais e 

audiovisuais decorreu em 2014, cujos lugares tiveram por base a Portaria n.º 154-B/2014, de 6/08. 

Decorridos alguns anos, existe atualmente um desajustamento das vagas mencionadas na Portaria 

n.º 154-B/2014 e na medida em que não houve abertura de concurso externo, nem tão pouco 

existe mobilidade interna dos docentes de carreira do ensino artístico especializado da música e 

da dança, é necessário ajustar e realizar uma gestão de recursos. 

O Ministério da Educação abre pelo presente aviso um convite à manifestação de interesse para a 

seleção e recrutamento de pessoal docente de carreira, devidamente habilitado para o exercício 

de funções e de carreira das escolas públicas do ensino artístico especializado da música e da 

dança, na dependência do Ministério da Educação. 

 

Pretende-se selecionar em mobilidade estatutária, nos termos dos artigos 64º e seguintes do ECD, 

o seguinte: 

 

1. Oferta: 

Escola Código 
Grupo de 

recrutamento 
N.º de 

docentes 

Escola Artística de Música do 
Conservatório Nacional, Lisboa 404240 

M11 1 

M23 1 

Escola Artística do Conservatório de 
Música de Coimbra 404202 D02 1 
Escola de Dança Conservatório Nacional, 
Lisboa 404238 D01 1 
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2. Requisitos: Ser docente de carreira dos grupos e disciplinas do ensino artístico especializado da 

música e da dança das escolas públicas de ensino, na dependência do Ministério da Educação 

para o qual se candidata. 

 

3. Local de trabalho: Indicado na oferta. 

 

4. Critérios específicos de seleção:  

 

• Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, Lisboa (404240) - GR M11 

Nº de anos de experiência comprovada que possui na direção de agrupamentos de cordas 

dedilhadas 

• Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, Lisboa (404240) - GR M23  

Nº de anos de experiência comprovada que possui na direção de orquestras e coros juvenis 

• Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra (404202) - GR D02  

Tempo de serviço no ensino artístico especializado 

 

5. As manifestações de interesse são remetidas por aplicação eletrónica, no prazo de cinco dias 

úteis a contar da data de publicação do mesmo no site da DGAE. 

 

6. Os resultados do presente convite a manifestação de interesse serão publicados no sítio da 

DGAE, até 31 de agosto de 2016.  

 

7. Os candidatos colocados, deverão confirmar de modo presencial a sua aceitação, no prazo de 

48 horas após a publicação das listas. 

 
 
 

17 de Agosto de 2016  
 
 
A Diretora-Geral da Administração Escolar  
 
Maria Luísa Oliveira  


