
	

	

 

 

 

Ata n.º 1 

Concurso para Professor Adjunto – área de Música – Produção e Tecnologias da Música 
 

 

 

 

Aos nove dias do mês de março de dois mil e vinte, reuniu, começando às quinze horas, por 

teleconferência, o júri nomeado pelo despacho n.º 21/20 de 20 de fevereiro de 2020 do Presidente 

do IPCB  e constituído pelos seguintes elementos: José Francisco Bastos Dias de Pinho (Professor 

Adjunto do Instituto Politécnico de Castelo Branco, que preside), António de Sousa Dias de Macedo 

(Professor Associado na Universidade de Lisboa), António Fernando Vasconcelos Cunha Castro 

Coelho (Professor Associado da Universidade do Porto), Benoit Gibson (Professor Associado na 

Universidade de Évora), Enrique Muñoz Rubio (Professor Titular na Universidad Autónoma de 

Madrid), Fernando Jorge Penousal Martins Machado (Professor Associado na Universidade do 

Coimbra). 

Foram tomadas as decisões abaixo descritas. 

1. As reuniões de natureza preparatória da deliberação final podem ser realizadas por 

teleconferência. 

2. As atas resultantes destas reuniões são assinadas pelo Presidente do júri de modo a 

poderem ficar disponíveis para quem tiver direito a consultá-las. 

3. O prazo de proferimento das decisões finais dos júri será o estipulado no Estatuto da 

Carreira do Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico, isto é, não pode ser superior a 

noventa dias seguidos, contados a partir da data limite para a apresentação das 

candidaturas. 

4. Não se procederá à realização de audições públicas. 

5. Serão excluídos os candidatos que não cumpram os requisitos legais ou que na avaliação 

do júri não obtenham classificação igual ou superior a 50 pontos. 

6. No caso de haver exclusão de algum dos candidatos por não cumprir os requisitos legais, 

ou por não ter obtido classificação igual ou superior a 50 pontos, e no final da avaliação 

efetuada, proceder-se-á à audiência dos interessados. 

7. O projeto de ordenação final é notificado aos candidatos, para efeitos de realização de 

audiência dos interessados. 

 

 

 



	

 

 

 

8. Os pesos associados às componentes e critérios são os indicados na tabela seguinte: 

 
Componente Peso Cri térios  Pesos 
 
 
técnico-científico e 
profissional 

 
 
P1=0,5 

A1 — Grau académico e títulos 
Licenciatura, mestrado, doutoramento ou estatuto de especialista nas áreas de 
Produção Musical, Sound Design, Som para Audiovisuais e Media Digitais ou 
áreas afins 

P11=0,15 

A2 — Atividade profissional 
Atividade profissional na área da Produção Musical: técnicas de captação, 
mistura, edição e masterização; 
Edições discográficas realizadas como produtor musical (captação, mistura ou 
masterização); 
Atividade profissional na área de som para os Audiovisuais: técnicas de captação, 
Sound Design, Foley; 
Atividade profissional na área de som para Media digitais: Som para jogos, 
Ambientes virtuais e Sistemas interativos; 
Atividade profissional na área de Som ao Vivo; 
Desenvolvimento de sistemas computacionais de Processamento de Som Digital 
(DSP). 

P12=0,3 

A3 — Publicações  
Livros 
Capítulos de Livros 
Artigos 
Em revista com “peer review” 
Em revista sem “peer review” 
Em ata de conferência 
Comunicações científicas e técnicas (posters/comunicações/palestras) 

P13=0,2 

A4 — Coordenação /Desenvolvimento de projetos científicos  P14=0,1 
A5 — Participação e júris académicos/ outros júris  
Doutoramento Mestrado Licenciatura Outro  

P15=0,1 

A6 — Participação em painéis de avaliação  P16=0,05 
A7 — Participação em eventos científicos  
Comissão científica Comissão organizadora Comissão de honra  

P17=0,1 

pedagógica P2=0,3 B1 — Experiência efetiva de serviço docente P21=0,3 
B2 — Unidades curriculares lecionadas  
Responsável / Colaborador  

P22=0,3 

B3 — Orientação de estudantes  
Doutoramento; Mestrado; Licenciatura; Outro  

P23=0,15 

B4 — Produção de material didático 
Publicações de textos de âmbito pedagógico — Com ISBN Publicações de textos 
de âmbito pedagógico — Sem ISBN Outros materiais  

P24=0,25 

Outras atividades 
relevantes 

P3=0,2 C1 – Exercício de cargos diretivos e em órgãos de gestão, outros órgãos da 
instituição e outros órgãos ou estruturas 

P31=0,3 

C2 – Coordenação e desenvolvimento de projetos ou atividades de carácter 
prático 
 

P32=0,4 

C3 – Coordenação de curso e departamento e comissões científicas e 
pedagógicas 
 

P33=0,3 

 

9. No que concerne à avaliação e seleção, decidiu-se que o resultado final (RF) é expresso na 

escala numérica de 0 a 100 e é calculado de acordo com a formula seguinte: 

RF=P1*(A1*P11+A2*P12+A3*P13+A4*P14+A5*P15+A6*P16+A7*P17)+P2*(B1*P21+B2*P22+B3*P2

3+B4*P24)+P3*(C1*P31+C2*P32+C3*P33). 

 

 



	

 

 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, 

depois de lida e aprovada por todos os membros do júri, será assinada pelo presidente do júri. 

 

 

O Presidente do Júri 

 

José Francisco Bastos Dias de Pinho 

(Professor adjunto) 

 


