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ATA 

Aos vinte e oito dias do mês de março de 2022, pelas 9h00, reuniu-se, via zoom, o júri para análise e seriação das 
candidaturas resultantes do anúncio para recrutamento de pessoal docente – 1 (um) professor Adjunto Convidado 
para lecionar as unidades curriculares Interpretação II e Projeto IV – Módulo de Interpretação do Curso de Licenciatura 
em Dança (Ref.ª N.º 45 / Ano Letivo 2021-2022 – Docência – ESD), constituído, nos termos da decisão do Conselho 
Técnico-Científico na sua reunião nº 14, de 8 Junho de 2011, pelos professores João Fernandes, Coordenador do 
respetivo curso, Ofélia Cardoso e Isabel Duarte, membros da Comissão Científica. 

Apresentou-se um candidato, cuja informação curricular se sintetiza: 

Candidato n.º 1 – Rodrigo Teixeira 

Licenciado em Dança pela Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa (2017), com classificação final 
de 15 (quinze) valores. Detém ainda o Curso Integral FOR – Dance Theatre da Companhia Olga Roriz (2020). 

Destaca-se do seu currículo a experiência enquanto intérprete, tendo colaborado com profissionais e estruturas como: 
João Fernandes (2016); Companhia Espaço Neutro (2016-2017); Companhia El conde Torrifiel (2018); Companhia 
Olga Roriz (2021); Daniel Matos (2019) e Amélia Bentes (2019-2021). 

Tem vindo a desempenhar ainda funções de coreógrafo (e intérprete) apresentando em vários equipamentos culturais 
as seguintes peças “Queda Infinita” (2018); “Voyage, Voyage” (2020); “Rolero” (2020); e “Longue Marche” (2021). 
Tem desempenho ainda funções de direção coreográfica e apoio ao movimento do Coletivo Multidisciplinar 
Sillyseason (desde 2019).  

É atualmente diretor artístico da PURGA.companhia. 

Após análise da candidatura o júri, tendo em consideração a Formação Académica e a Experiência Profissional na 
área da criação/interpretação, deliberou seriar o Candidato n.º 1 – Rodrigo Teixeira, visto que:  

a) Apresenta habilitação adequada ao perfil exigido nomeadamente, uma Licenciatura em Dança; 
b) Detém experiência enquanto intérprete, tendo colaborado com profissionais e estruturas ligadas à dança 

contemporânea; 
c) Detém experiência enquanto coreógrafo, apresentando em vários equipamentos culturais no território nacional; 

 
 

Escola Superior de Dança, 28 de março de 2022 
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