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EXTRAEXTRAEXTRAEXTRATO TO TO TO DA ADA ADA ADA ATA TA TA TA N.º 1N.º 1N.º 1N.º 1    

No dia dois de janeiro de dois mil e vinte, o Júri constituído pelo Professor Doutor António 
Manuel Moitinho Nogueira Rodrigues, Professor Coordenador do Instituto Politécnico de 
Castelo Branco, que preside, Professor Doutor Rui Vieira Nery, Professor Associado da 
Universidade Nova de Lisboa, Professor Doutor António de Sousa Dias de Macedo, Professor 
Associado da Universidade de Lisboa, Professor Doutor Benoit Gibson, Professor Associado 
da Universidade de Évora, Professor Doutor José Carlos Godinho, Professor Coordenador do 
Instituto Politécnico de Setúbal e Professora Doutora Maria do Amparo Carvas Monteiro, 
Professora Coordenadora do Instituto Politécnico de Coimbra, reuniu a distância para definir 
os Critérios de Seriação do concurso documental de promoção para Professor Coordenador 
na área disciplinar de Música e Artes do Espetáculo, para a Escola Superior de Artes Aplicadas 
do Instituto Politécnico de Castelo Branco. (…) 

(…) a avaliação curricular será efetuada com base no que está definido no artigo 11.º do 
Regulamento de Recrutamento e Contratação do Pessoal Docente de Carreira do Instituto 
Politécnico de Castelo Branco, de cuja ponderação a seguir referida resultará a classificação 
final de cada candidato. (…) 

(…) tendo por base o disposto na a) do n.º 2 do artigo 11.º do Regulamento de Recrutamento e 
Contratação do Pessoal Docente de Carreira do Instituto Politécnico de Castelo Branco, o júri 
procedeu à atribuição de ponderações aos parâmetros específicos, conforme expresso 
adiante, e de cuja aplicação resultará a ponderação final de cada um dos parâmetros gerais. 

Assim, aos parâmetros específicos considerados na avaliação de cada parâmetro geral, 
conforme indicado pelo Conselho Técnico-Científico da ESART, são aplicadas as ponderações 
indicadas nas fórmulas seguintes, por deliberação do júri do concurso. 

Ponto do Edital Ponto do Edital Ponto do Edital Ponto do Edital ----    13.1. Desempenho T13.1. Desempenho T13.1. Desempenho T13.1. Desempenho Técnicoécnicoécnicoécnico----Científico e ProfissionalCientífico e ProfissionalCientífico e ProfissionalCientífico e Profissional (DTCP) 

DTCP = 0,25 x (13.1.1.)(13.1.1.)(13.1.1.)(13.1.1.) + 0,15 x (13.1.2.)(13.1.2.)(13.1.2.)(13.1.2.) + 0,1 x (13.1.3.)(13.1.3.)(13.1.3.)(13.1.3.) + 0,1 x (13.1.4.)(13.1.4.)(13.1.4.)(13.1.4.) + 0,1 x (13.1.5.)(13.1.5.)(13.1.5.)(13.1.5.) + 0,1 x 
(13.1.6.) +(13.1.6.) +(13.1.6.) +(13.1.6.) + 0,15 x (13.1.7.)(13.1.7.)(13.1.7.)(13.1.7.) + 0,05 x (13.1.8.)(13.1.8.)(13.1.8.)(13.1.8.)    

sendo: (13.1.1.)(13.1.1.)(13.1.1.)(13.1.1.) Produção técnico-científica e profissional significativa publicada, editada ou 
artística; Autor de livros, capítulos de livros, artigos em revistas, publicações em atas de 
eventos científicos e/ou outras consideradas relevantes nas áreas para que é aberto o 
concurso, obras musicais; Autor CD/DVD. Colaborador em livros, capítulos de livros, artigos 
em revistas, publicações em atas de eventos científicos e/ou outras consideradas relevantes 
nas áreas para que é aberto o concurso, obras musicais. Colaborador em CD/DVD; (13.1.2.)(13.1.2.)(13.1.2.)(13.1.2.) 
Comunicações e participações em eventos científicos e artísticos de relevo; Comunicações 
em eventos científicos, técnicos ou artísticos como convidado; Concertos a solo com 
orquestras nacionais e internacionais. Comunicações em eventos científicos, técnicos ou 
artísticos como participante; Recitais e participação em concertos de orquestra e de música 



 

 

de câmara; (13.1.3.)(13.1.3.)(13.1.3.)(13.1.3.) Orientação de teses/dissertações/relatórios conferentes de grau 
académico e/ou qualificação profissional na área do concurso; Teses/dissertações/relatórios 
concluídos ou outros trabalhos de pós-graduação, como orientador; (13.1.4.)(13.1.4.)(13.1.4.)(13.1.4.) Participação em 
projetos de investigação/intervenção na área do concurso; Coordenador, membro da equipa 
ou colaborador de projetos científicos; (13.1.5.)(13.1.5.)(13.1.5.)(13.1.5.) Participação em Júris de natureza académica; 
Como presidente ou vogal. Convidado como arguente; (13.1.6.)(13.1.6.)(13.1.6.)(13.1.6.) Organização de Publicações e 
Eventos de Natureza Científica Técnica e/ou Artística Organização de eventos (membro de 
comissões), (co)edição de revistas, participação na revisão de artigos, membro de Centros de 
Investigação e outras atividades de reconhecido mérito científico e profissional, entrevistas 
relevantes em imprensa musical; (13.1.7.)13.1.7.)13.1.7.)13.1.7.) Experiência profissional e significativa no 
desenvolvimento e crescimento sustentado do IPCB; Vivências profissionais significativas e 
enriquecedoras para o desenvolvimento e crescimento do trabalho e desempenho académico; 
(13.1.8.)(13.1.8.)(13.1.8.)(13.1.8.) Prémios e críticas nacionais e internacionais na área a concurso; Prémios e críticas 
nacionais na área a concurso. Prémios e críticas internacionais na área a concurso. 

 

Ponto do Edital Ponto do Edital Ponto do Edital Ponto do Edital ----    13.2. Capacidade13.2. Capacidade13.2. Capacidade13.2. Capacidade    PedagógicaPedagógicaPedagógicaPedagógica (CP) 

CP = 0,2 x (13.2.1.)(13.2.1.)(13.2.1.)(13.2.1.) + 0,2 x (13.2.2.)(13.2.2.)(13.2.2.)(13.2.2.) + 0,2 x (13.2.3.)(13.2.3.)(13.2.3.)(13.2.3.) + 0,1 x (13.2.4.)(13.2.4.)(13.2.4.)(13.2.4.) + 0,1 x (13.2.5.)(13.2.5.)(13.2.5.)(13.2.5.) + 0,1 x (13.2.6.)(13.2.6.)(13.2.6.)(13.2.6.) 
+ 0,1 x (13.2.(13.2.(13.2.(13.2.7777.).).).)    

sendo:    (13.2.1.)(13.2.1.)(13.2.1.)(13.2.1.) Coordenação/Responsabilidade de Unidade Curriculares no ensino superior; 
Número e diversidade de UC no 1º ciclo e no 2º ciclo de estudos; (13.2.2.)(13.2.2.)(13.2.2.)(13.2.2.) Unidades 
Curriculares/disciplinas/módulos lecionados no 1.º e 2.º ciclo de estudos, na área do concurso; 
Número e diversidade de Unidades Curriculares/Disciplinas/Módulos na área do concurso; 
(13.2.3.)(13.2.3.)(13.2.3.)(13.2.3.) Elaboração de programas de Unidades Curriculares no 1.º e 2.º ciclos de estudos; 
Elaboração de programas de unidades curriculares, participação na elaboração de programas 
e reformulação de programas de unidades curriculares existentes (nos 1º e 2º ciclo de estudos) 
Número e diversidade de Unidades Curriculares/Disciplinas/Módulos na área do concurso; 
(13.2.4.)(13.2.4.)(13.2.4.)(13.2.4.) Outras atividades pedagógicas; Elaboração de materiais pedagógico-didáticos; Aulas 
abertas, seminários; Master Classes; (13.2.5.)(13.2.5.)(13.2.5.)(13.2.5.) Atividades de coordenação pedagógica, formação 
e avaliação; Coordenação e participação como formador em iniciativas de formação na sua 
área científica e/ou de grupos de trabalho, supervisão de estágios curriculares e participação 
em atividades de avaliação de natureza científica/pedagógica; (13.2.6.)(13.2.6.)(13.2.6.)(13.2.6.) Coordenação de cursos 
ou programas de estudos; (13.2.7.)(13.2.7.)(13.2.7.)(13.2.7.) Outras atividades relevantes relacionadas com a atividade 
de ensino. 

 

Ponto do EditalPonto do EditalPonto do EditalPonto do Edital    ----    13.3. Atividades Organizacionais e de Gestão13.3. Atividades Organizacionais e de Gestão13.3. Atividades Organizacionais e de Gestão13.3. Atividades Organizacionais e de Gestão (AOG) 

AOG = 0,4 x (13.3.1.)(13.3.1.)(13.3.1.)(13.3.1.) + 0,3x (13.3.2.)(13.3.2.)(13.3.2.)(13.3.2.) + 0,1 x (13.3.3.)(13.3.3.)(13.3.3.)(13.3.3.) + 0,2 x (13.3.4.)(13.3.4.)(13.3.4.)(13.3.4.)    

sendo: ((((13.3.1.13.3.1.13.3.1.13.3.1.)))) Cargos ou participação em Órgãos de gestão e/ou outros Órgãos; Exercício de 
cargos internos em órgãos de gestão ou de outros órgãos/estruturas de Instituições de Ensino 
Superior, participação em grupos/comissões de trabalho institucionais; ((((13.3.2.13.3.2.13.3.2.13.3.2.)))) Participação e 
promoção de atividades artísticas e educacionais de relação com a comunidade e com 



 

 

relevância para a área do concurso; Eventos relacionados com a integração ativa dos alunos e 
da escola na comunidade envolvente, para a promoção de formas de valorização artística 
sociocultural; ((((13.3.3.13.3.3.13.3.3.13.3.3.)))) Membro de comissão de nomeação Interna/Externa. Participação em 
comissões de avaliação da A3ES, etc. Participação em comissões de criação de novos cursos 
e comissões de autoavaliação dos cursos existentes; ((((13.3.4.13.3.4.13.3.4.13.3.4.)))) Participação em projetos 
nacionais e internacionais; Mobilidade internacional – Elaboração e criação de projetos, 
Missões de ensino e formação. Participação em órgãos e ou grupos de trabalho de entidades 
externas. Participação em júris de concursos nacionais e internacionais. 

(…) 

Aos parâmetros gerais do Edital “13.1. Desempenho Técnico-Científico e Profissional (DTCP)”, 
“13.2. Capacidade Pedagógica (CP)” e “13.3. Atividades Organizacionais e de Gestão (AOG)”, 
foi atribuída, respetivamente, a ponderação de 40%, 40% e 20%, previamente definida. 

A classificação final (CF) de cada candidato, expressa na escala de 0 a 100 pontos resultará da 
aplicação da seguinte fórmula: 

CF = 0,4 x CF = 0,4 x CF = 0,4 x CF = 0,4 x DTCP + 0,4DTCP + 0,4DTCP + 0,4DTCP + 0,4    x x x x CP + 0,2CP + 0,2CP + 0,2CP + 0,2    x x x x AOG AOG AOG AOG     

(…) 
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António Manuel Moitinho Nogueira Rodrigues 

(Professor Coordenador) 

 


