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ESMAE 

ESCOLA 

SUPERIOR 

DE MÚSICA 

E ARTES 

DO ESPETÁCULO 

POLITÉCNICO 

DO PORTO 

 ANEXO II à Ata nº 8, de 07 de abril de 2020 

Procedimento Concursal de recrutamento de um técnico superior na área de co-

municação para ocupação de um posto de trabalho em regime de contrato de 

trabalho em funções públicas por tempo indeterminado - Edital nº 1287/2019, 

de 20 de novembro 

 

CRONOGRAMA TEMPORAL 
 

18/12/2019 Admissão / Exclusão dos candidatos 

20/12/2019 
Notificação dos candidatos excluídos no âmbito da audiência dos interessados e notifi-

cação dos candidatos admitidos 

13/01/2020 Apreciação da pronúncia dos interessados e notificação aos que mantiveram a exclusão 

14/01/2020 
Convocação para o método inicial de seleção dos candidatos admitidos (Prova de Co-

nhecimentos) / início da Avaliação Curricular 

22/01/2020 Realização da Prova de Conhecimentos 

29/01/2020 
Avaliação e publicação dos resultados. Notificação dos resultados da prova de conheci-

mentos/avaliação curricular aos candidatos  no âmbito da audiência dos interessados 

12/02/2020 Apreciação da pronúncia dos interessados e notificação aos que mantiveram a exclusão 

13/02/2020 
Notificação dos candidatos aprovados para o método de seleção seguinte (Avaliação Psi-

cológica ou Entrevista de Avaliação de Competências) 

21/02/2020 
Realização da Avaliação Psicológica ou das Entrevistas de Avaliação de Competên-

cias 

13/03/2020 
Notificação dos resultados da avaliação psicológica e/ou entrevista, no âmbito da audi-

ência dos interessados 

07/04/2020 Apreciação da pronúncia dos interessados e notificação aos que mantiveram a exclusão 

07/04/2020 
Notificação dos candidatos aprovados para o método de seleção seguinte (Entrevista 

Profissional de Seleção) 

17/04/2020 Realização da Entrevista Profissional de Seleção 
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23/04/2020 
Notificação dos resultados da entrevista profissional de seleção aos candidatos, no âmbi-

to da audiência dos interessados 

11/05/2020 Apreciação das questões suscitadas pelos candidatos 

13/05/2020 
Elaboração da lista unitária de ordenação final (provisória) e sua notificação aos candi-

datos, para audiência dos interessados 

28/05/2020 Apreciação das questões suscitadas pelos candidatos 

05/06/2020 
Elaboração da lista unitária de ordenação final (definitiva) e respetiva submissão para 

homologação 

09/06/2020 
Notificação a todos os candidatos, incluindo os que tenham sido excluídos no decurso da 

aplicação dos métodos de seleção, do ato de homologação da lista de ordenação final 

 

Publicação na 2ª série do Diário da República, afixação em local visível e público nas ins-

talações da ESMAE e disponibilização na página eletrónica da ESMAE, da lista unitária de 

ordenação final devidamente homologada 

 

 
O Júri 

 

Presidente 

 

 

 _________________________________________ 

Rui Pedro Mendes Damas Moreira 

 

1º Vogal  

 

 

 _____________________________________ 

Renata Cecília de Meira Lima  

 

2º Vogal  

 

 

_____________________________________ 

Marta Filipa Figueiredo Quinta 

 


