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da Carreira Especial de Enfermagem, na modalidade relação jurídica de 
emprego público, titulada por contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado, do Mapa de Pessoal do Hospital do Arcebispo 
João Crisóstomo — Cantanhede;

1 — Conteúdo funcional:
O conteúdo funcional dos postos de trabalho a ocupar é o previsto no 

artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, de 22 de setembro.
2 — Local de trabalho:
As funções serão exercidas nas instalações do Hospital do Arcebispo 

João Crisóstomo — Cantanhede, com sede na Padre Américo, 3060 -186 
Cantanhede;

3 — Remunerações:
A remuneração corresponde aos escalões constantes da tabela anexa 

ao Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro.
4 — Condições de trabalho e regalias sociais:
As genericamente vigentes para os trabalhadores da administração 

pública.
5 — Legislação aplicável:
O presente concurso rege -se pelas disposições contidas na Lei 

n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro, pelo Decreto -Lei n.º 69 -A/2009, 
de 24 de Março, pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 Abril, pela Lei n.º 34/2010, 
de 2 de Setembro, pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, e pela 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro; pelo Regime de Contrato de 
Trabalho em funções Publicas, aprovado pela Lei n.º 59/2008, de 11 
de setembro; e pelo Decreto -Lei n.º 278/2009, de 22 de Setembro, 
pelo Decreto -Lei n.º 122/2010, de 11 de novembro, e pelo Decreto -Lei 
n.º 437/91, de 8 de novembro

6 — Âmbito de recrutamento:
6.1 — Podem ser opositores ao presente concurso, todos os enfer-

meiros com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado, 
determinado ou determinável, previamente estabelecida, ainda que 
colocados na situação de mobilidade especial.

6.2 — Nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 12 -A/2008, de 
27 de fevereiro, e na sequência do parecer favorável do membro do 
Governo responsável pelas Finanças e pela Administração Pública, 
expresso através do Despacho n.º 2921/2012/SEAP, de 24 de Agosto, 
do Sr. Secretário de Estado da Administração Publica, que autorizou a 
contratação de 750 (setecentos e cinquenta) trabalhadores, tendo em 
vista a celebração de contrato de trabalho em funções publicas por 
tempo indeterminado podem ser admitidos ao presente concurso can-
didatos sem previa relação jurídica de emprego publico constituída.

7 — Requisitos de admissão:
7.1 — São requisitos gerais de admissão, definidos no artigo 8.º da 

Lei n.º 12 -A/2008, de 27 de Fevereiro;
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos excetuados pela 

Constituição, lei especial ou convenção internacional;
b) Ter 18 anos de idade completos;
c) Não estar inibido do exercício de funções públicas ou interdito 

para o exercício das funções a que se candidata;
d) Possuir robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao exercício 

de funções;
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória;

7.2 — É requisito especial de admissão a posse da Cédula Profissional, 
emitida pela Ordem dos Enfermeiros.

7.3 — Não podem ser admitidos candidatos que, cumulativamente, 
se encontrem integrados na carreira, sejam titulares da categoria e, não 
se encontrando em mobilidade, ocupem postos de trabalho previstos 
no Mapa de Pessoal, idênticos aos que são objeto do presente proce-
dimento.

8 — Prazo de Validade
O presente recrutamento destina -se ao preenchimento dos postos de 

trabalho colocados a concurso, caducando com o seu preenchimento.
9 — Formalização das candidaturas
9.1 — As candidaturas deverão ser formalizadas no formulário tipo, 

o qual é disponibilizado online em www.hdcantanhede.min -saude.pt 
podendo ainda ser solicitado pelo email: pessoal@hdcantanhede.min-
-saude.pt, devidamente preenchido podendo ser entregue diretamente 
na unidade de recursos humanos do Hospital Arcebispo João Crisósto-
mo — Cantanhede, nos dias úteis entre as 09.00 e as 13.00 e as 14.00 
e 17.00 horas, ou remetido por correio para o Hospital Arcebispo João 
Crisóstomo — Cantanhede, Rua Padre Américo, apartado 61, 3061 -909 
Cantanhede, com aviso de receção, considerando -se, neste caso, apre-
sentado dentro do prazo se o mesmo tiver sido expedido até ao termo 
do prazo fixado neste aviso.

9.2 — A apresentação do formulário da candidatura deverá ser acom-
panhada, sob pena de exclusão, dos seguintes elementos:

a) Cópia dos documentos de identificação (Bilhete de Identidade/
Cartão de Cidadão; NIF)

b) Currículo profissional detalhado, devidamente assinado, donde 
constem, para além de outros elementos julgados necessários, os se-
guintes: habilitações literárias, funções que exercem ou exerceram, bem 
como a formação profissional detida;

c) Documento comprovativo das habilitações literárias;
d) Documento comprovativo das habilitações profissionais, cursos e 

ações de formação com indicação das entidades promotoras e respetiva 
duração;

9.3 — As falsas declarações prestadas pelos candidatos serão punidas 
nos termos da lei. Assiste ao Júri a faculdade de exigir a qualquer candi-
dato, em caso de dúvida sobre a situação que descreve no seu currículo, 
a apresentação de elementos comprovativos das suas declarações.

10 — Composição e identificação do Júri, o Júri do presente proce-
dimento terá a seguinte composição:

Presidente — Enfermeira Helena Maria Santos Fernandes, Enfermeira 
Diretora do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;

1.º Vogal Efetivo Enfermeiro Vítor Manuel Rodrigues Rua Costa, 
Enfermeiro Chefe do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;

2.º Vogal Efetivo Enfermeiro João Paulo Reis Pereira, Enfermeiro 
Chefe do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;

1.º Vogal Suplente Enfermeira Clara Maria Mendes Manco Estanislau, 
Enfermeira Especialista do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;

2.º Vogal Suplente Enfermeiro Egídio Manuel Patrão dos Reis, En-
fermeiro Chefe do Hospital do Arcebispo João Crisóstomo;

11 — Método de seleção:
11.1 — O método de seleção aplicável é a avaliação curricular, nos 

termos do n.º 4 do artigo 34.º do Decreto -Lei n.º 437/91, de 8 de novem-
bro, na redação dada pelo Decreto -Lei n.º 412/98, de 30 de dezembro, 
em conjugação com o n.º 4 do artigo 13.º do Decreto -Lei n.º 248/2009, 
de 22 de setembro.

A avaliação curricular visa avaliar a qualificação profissional dos 
candidatos, ponderando, de acordo com as exigências da função, a ha-
bilitação académica, a formação profissional, a experiência profissional 
e outros elementos considerados relevantes.

11.2 — Os critérios de apreciação e ponderação, bem como o sis-
tema de classificação final, incluindo a respetiva fórmula classificativa, 
constam de ata de reunião do júri do concurso, que será facultada aos 
candidatos sempre que solicitada.

11.3 — A classificação final será a resultante da aplicação do método de 
seleção, com uma escala de 0 a 20 valores, considerando -se não aprovados 
os candidatos que obtenham classificação inferior a 10 valores, como tal 
se considerando por arredondamento a classificação inferior a 9,5 valores.

11.4 — As listas dos candidatos admitidos ou excluídos e de classifi-
cação final serão publicitadas na 2.ª série do Diário da República.

21 de janeiro de 2013. — O Presidente do Conselho de Administração, 
Aurélio Rodrigues.

206696541 

 Instituto Nacional de Saúde
Doutor Ricardo Jorge, I. P.

Aviso (extrato) n.º 1259/2013
Nos termos do previsto no n.º 6 do artigo 36.º da Portaria n.º 83 -A/2009, 

de 22 de janeiro, republicada pela Portaria n.º 145 -A/2011, de 6 de abril, 
torna -se público que se encontra afixada a Lista Unitária de Ordena-
ção Final, após homologação, no placard do Setor de Administração e 
Desenvolvimento dos Recursos Humanos do INSA, IP, estando ainda 
disponível em www.insa.pt, referente ao procedimento concursal publi-
cado através do Aviso n.º 12623/2012, de 21 de setembro.

17 de janeiro de 2013. — A Diretora de Gestão de Recursos Humanos, 
Paula Caires da Luz.

206697919 

 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CIÊNCIA

Gabinete do Secretário de Estado do Ensino
e da Administração Escolar

Louvor n.º 119/2013
Através do Despacho n.° 135/2012, publicado no Diário da República, 

2.a série, n.° 5 de 6 de janeiro de 2012, foi criado um grupo de trabalho 
com a missão de efetuar, a título gratuito, os estudos necessários para 
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o apuramento do custo real dos alunos do ensino público por ano de 
escolaridade, tendo em vista a alteração do modelo de financiamento 
público aos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo em 
regime de contrato de associação.

Para a constituição do grupo de trabalho foram designadas as seguintes 
individualidades: o Licenciado Pedro Manuel Cruz Roseta, que presidiu, 
o Doutor Alfredo Duarte Egídio dos Reis, a Doutora Cláudia Sofia Sar-
rico Ferreira da Silva e o Licenciado Luís Manuel Flores de Carvalho.

Colaboraram com o grupo os Licenciados Joaquim Santos, da 
Direção -Geral de Estatísticas da Educação e Ciência e João Matos, da 
Direção -Geral do Planeamento e Gestão Financeira, ambos do MEC e 
o Licenciado Miguel Seixas.

Cabe -me enaltecer e reconhecer o ilustre trabalho efetuado, louvando 
publicamente todos quantos nele participaram, pela seriedade, prontidão, 
espírito de missão, rigor e qualidade com que desempenharam a tarefa 
que lhes foi atribuída.

21 de janeiro de 2013. — O Secretário de Estado do Ensino e da 
Administração Escolar, João Casanova de Almeida.

206695886 

 Conselho Nacional de Educação

Recomendação n.º 1/2013

Recomendação sobre Educação Artística

Preâmbulo
No uso das competências que por lei lhe são conferidas e nos termos 

regimentais, após apreciação do projeto de Recomendação elaborada 
pelas Conselheiras Maria Emília Brederode Santos, Maria Helena Da-
mião Silva e Maria Marques Calado, o Conselho Nacional de Educação, 
em reunião plenária de 5 de dezembro de 2012, deliberou aprovar o 
referido projeto, emitindo assim a sua quinta Recomendação no decurso 
do ano de 2012.

Recomendação
I. Introdução
A importância da educação artística para todos os envolvidos no sistema 

de educação e formação reúne hoje um consenso alargado. Decisores 
políticos com responsabilidade na matéria, passando por investigadores 
e profissionais ligados à educação, até às mais diversas instâncias da 
sociedade, reconhecem esta área como fundamental, tanto para o de-
senvolvimento individual como para o desenvolvimento da sociedade.

Não divergindo desta perspetiva, Portugal está longe de conseguir a 
concretização da educação artística que se entende como desejável e 
que tem sido conseguida em outros países. Ainda que ela se mantenha 
estabilizada em academias específicas e se tenha ampliado a setores 
da população a que antes não chegava — nomeadamente por via das 
parcerias com conservatórios de música e outros equipamentos cultu-
rais disponibilizados pelas comunidades  -, não se pode negligenciar 
o facto de uma grande parte das crianças e jovens ficar privada de 
aprendizagens artísticas de diversos tipos ao longo da sua escolaridade 
e numa lógica de continuidade e coerência. Tendo sido recentemente 
publicado o Decreto -Lei n.º 139/2012, de 5 de Julho, que estabelece 
os princípios orientadores da organização e gestão dos currículos dos 
ensinos básico e secundário, e não se vislumbrando nele uma particular 
sensibilidade e atenção a esta questão, vem o Conselho Nacional de 
Educação recordar as circunstâncias em que se processa a educação 
artística no nosso país, destacando as recomendações internacionais 
mais recentes que deveríamos ter em particular consideração, para, 
finalmente, emitir parecer sobre caminhos desejáveis a prosseguir. Para 
elaborar o presente documento foram ouvidas, durante o mês de Junho 
de 2012, diversas individualidades que têm desenvolvido trabalho de 
reconhecido mérito no domínio da educação artística. Trata -se de indi-
vidualidades ligadas a diversas instituições que assumiram funções de 
educadores, professores, investigadores, planificadores, supervisores, 
diretores escolares, consultores ou artistas, algumas delas com responsa-
bilidades na formação de docentes (António Avelãs, Domingos Morais, 
Elisa Marques, Helena Ferraz, Jorge Barreto Xavier, Jorge Ramos do 
Ó, Lucília Valente, Manuel Rocha, Maria Celeste Sousa, Maria João 
Craveiro Lopes, Pedro Saragoça).

II. Princípios e orientações
A arte, a par de outras formas de conhecimento — ciência, tecnologia, 

filosofia, humanidades... —, concorre para a compreensão e desenvolvi-
mento da civilização, de cada sociedade e de cada pessoa. A arte constitui 

uma forma de conhecimento singular, cuja marca mais distintiva é a 
interrogação do sujeito e a convocação para a fruição e a criação.

Ao longo das últimas décadas, a educação artística tem sido objeto de 
inúmeras abordagens pedagógicas, umas associando -a primordialmente 
à criatividade e à dimensão emotiva, outras à identidade e ao conhe-
cimento do património nacional ou universal, outras à capacidade de 
reflexão, autonomia, liberdade de pensamento e de ação, outras ainda 
a potencialidades motivacionais, terapêuticas, de integração social e de 
cidadania. É também frequente registar a “utilidade” das aprendizagens 
artísticas para a aprendizagem de outras disciplinas.

Ora, não negando esse valor instrumental — o “servir para...” —, é 
crucial que se lhe reconheça valor intrínseco — o valor que encerra em si 
mesma e por si mesma. Este valor destaca a centralidade da interpretação, 
fruição e expressão dos sujeitos na sua relação com o mundo.

Para que desde cedo os sujeitos possam beneficiar desse duplo valor 
que a arte tem — instrumental e intrínseco  -, a escola não pode eximir -se 
ao dever de educar todos e cada um de forma empenhada, proporcio-
nando uma aprendizagem artística capaz de assegurar a igualdade de 
oportunidades neste domínio. Esta abordagem tem vindo a ser defendida 
por autores de referência e por organismos internacionais (por exemplo, 
UNICEF 1989, UNESCO, 2005, 2006 e 2010; UE 2009, Conselho da 
Europa 2009, OCDE, 2011 e 2012).

Nesta recomendação opta -se pela designação de “educação artística” 
para acentuar uma visão abrangente que integre a aprendizagem das lin-
guagens específicas (artes plásticas, música, dança, teatro, cinema, artes 
digitais.), numa perspetiva que valorize a criatividade, a comunicação 
e o conhecimento do próprio património artístico, histórico e contem-
porâneo. Trata -se aqui exclusivamente das aprendizagens artísticas 
que deverão constituir parte integrante da educação de todos e não do 
ensino artístico especializado que o sistema educativo também deve 
proporcionar mas que não é objeto desta recomendação.

III — Tendências internacionais
A educação artística faz parte das preocupações dos principais orga-

nismos internacionais, em que Portugal participa ou a que pertence, os 
quais têm vindo a definir orientações através de programas específicos, 
recomendações e convenções.

A UNESCO desde cedo colocou o tema da Educação Artística na sua 
agenda, tanto diretamente no âmbito da Educação (Educação para Todos, 
Educação de Adultos, Educação para o Desenvolvimento Humano, 
Educação ao Longo da Vida, Educação Inclusiva) como no contexto dos 
Direitos Culturais, onde o direito à criação e à fruição cultural e artística 
é contemplado e a educação artística é condição para o seu exercício. 
Também no setor da Cultura, a educação artística é considerada essencial, 
nomeadamente no que se refere à compreensão do património cultural 
e à valorização das indústrias da cultura e, sobretudo, no que reporta à 
diversidade cultural e artística, conforme estabelece a Convenção para a 
Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões Artísticas, aprovada 
pela Unesco em 2005 e ratificada por Portugal em 2006.

A UNESCO desenvolve um amplo Programa de Educação Artística, 
no âmbito do qual estabelece princípios e diretrizes, disponibiliza recur-
sos e instrumentos de trabalho e indica boas práticas. A 1.ª Conferência 
Mundial sobre a Educação Artística (Education on Arts), que se realizou 
em Lisboa, em Março de 2006, estruturou um quadro de referência, 
teórico e prático, para o Programa de Educação Artística, demonstrando 
o “valor da educação artística” e a necessidade de desenvolver a investi-
gação sobre esta problemática e de difundir o conhecimento de práticas 
resultantes de novos instrumentos conceptuais. Aponta a “necessidade de 
reforçar as capacidades criativas dos jovens e de promover a educação 
artística em todas as sociedades” e destaca a necessidade de conceber 
“programas de educação artística para as pessoas provenientes de meios 
mais desfavorecidos”.

A 2.ª Conferência Mundial sobre Educação Artística, realizada em 
Seoul em Maio de 2010, avaliou o Programa da Unesco (Rapport relatif 
à l’enquête sur la mise en oeuvre de la Feuille de route pour l’éducation 
artistique) e aprofundou o seu desenvolvimento, reforçando o valor da 
educação artística para todos, destacando as dimensões sociais e culturais 
e estimulando a aplicação a nível mundial. A Agenda de Seoul consolidou 
princípios e objetivos e estabeleceu caminhos para o desenvolvimento da 
Educação Artística, através de um conjunto de linhas de ação, apelando 
aos Estados Membros, à sociedade civil e às organizações profissionais 
no sentido de aplicarem os princípios e prosseguirem os objetivos da 
UNESCO, de modo a assegurar que “a Educação Artística é acessível 
enquanto componente fundamental e durável da renovação qualitativa 
da educação”.

O Conselho da Europa enquadra a educação artística de forma inte-
grada e transversal, nos seus programas e documentos normativos. Em 
1984, a Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa abordou o tema, 
estabelecendo as bases da “Recomendação sobre a Educação Cultural: 
promoção da cultura, da criatividade e da compreensão multicultural 




