
 
 
 
 
 

Áreas Indicadores Total 
Parcial 

Total 

A - Componente Técnico-Científico e Profissional (40%) 
Formação académica (títulos e 
graus) 
Max. 15 pontos 

a) Doutoramento ou título de especialista na área em que é aberto o concurso – 10 pontos   
b) Doutoramento em área afim – 6 pontos  

Produção científica: publicações, 
comunicações e conferências no 
país e no estrangeiro  

Max. 50 pontos  

a) por livro publicado – 6 pontos    
b) por cada capítulo de livro publicado – 3 pontos  
c) por cada artigo científico em revista científica estrangeira, com revisão por pares – 3 pontos  
d) por cada artigo científico em revista nacional, com revisão por pares – 2 pontos  
e) por cada artigo científico em atas de conferência, ou encontro científico internacional, com revisão por pares – 2 pontos.  
f) por cada artigo científico em atas de conferência, ou encontro científico nacional, com revisão por pares – 1 ponto  
g) por cada artigo publicado em revistas não indexadas, nacionais ou estrangeiras – 1 ponto  
h) por cada comunicação oral em conferência, encontro científico ou seminário internacional - 2 pontos  
i) por cada comunicação oral em conferência, encontro científico ou seminário nacional - 1 ponto  
j) por cada comunicação em poster em conferência, encontro científico ou seminário – 0,5 pontos  

orientação de trabalhos 
conducentes à obtenção de grau 
académico 
Max. 20 pontos 

a) por cada orientação ou coorientação de teses de doutoramento, já concluídos – 6 pontos; 

 
  

b) cada orientação ou coorientação de dissertações, projetos e relatórios finais de mestrado, já concluídos – 3 pontos;  
projetos de investigação e 
desenvolvimento 
Max. 10 pontos  

a) por cada participação em projeto de investigação e/ou desenvolvimento internacionais – 10 pontos; 

 
  

b) por cada participação em projeto de investigação e/ou desenvolvimento nacionais – 5 pontos.  
Participação em organizações 
destinadas a atividades de carater 
científico 
Max. 5 pontos  

a) membro integrado de centro ou unidade de investigação – 1 ponto por ano 

 
  

b) membro convidado de centro ou unidade de investigação – 0,5 pontos por ano  

Total Componente A  

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

B - Capacidade pedagógica (50%) 
participação em atividades de 
natureza profissional relevantes 
para as funções a desempenhar na 
área para que é concurso. 
Max. 30 pontos  

a) experiência profissional e dedicação à docência em instituição de ensino Superior (por cada ano completo de serviço docente a 
tempo integral) – 3 pontos;  

  

b) experiência profissional e dedicação à docência em Instituição de ensino Superior (por cada ano completo de serviço docente a 
tempo parcial) – 1 ponto. 

 

 

c) experiência profissional e dedicação à docência em instituição de ensino não superior (por cada ano completo de serviço 
docente a tempo integral) – 2 pontos 

 

lecionação e coordenação de 
unidades curriculares relevantes 
para as funções a desempenhar na 
área para que é aberto o concurso  

Max. 20 pontos  

a) por cada de unidade curricular coordenada ao nível de Mestrado – 5 pontos;   
b) por cada unidade curricular coordenada ao nível de Licenciatura – 3 pontos  
c) por cada unidade curricular coordenada ao nível de CTeSP – 1 ponto   
d) por cada unidade curricular lecionada ao nível de Mestrado – 3 pontos;   
e) por cada unidade curricular lecionada ao nível de Licenciatura – 2 pontos  
f) por cada unidade curricular lecionada, nos CTeSP – 1 ponto;  

Supervisão de trabalhos 
conducentes à obtenção de grau 
académico relevante para as 
funções a desempenhar na área 
para que é aberto o concurso Max. 
20 pontos 

a) por cada supervisão de estágios de licenciatura, já concluídos – 2 pontos. 

 
  

b) por cada supervisão de estágio ao nível do CTeSP – 1 pontos 

 
 

c) por cada supervisão de estágios em ensino não Superior – 0,5 pontos  
participação em júris de provas 
académicas 
Max. 10 pontos  

 

a) por cada participação efetiva em júris de doutoramento – 3 pontos    
b) por cada participação efetiva em júris de mestrado ou atribuição do título de especialista – 2 pontos;  
c) por cada participação em júri de avaliação de projeto ou de relatório de estágio conducente ao grau de licenciado – 1 ponto.  
d) por cada participação em júri de avaliação de projeto ou relatório de estágio de CTeSP – 0,5  
e) por cada participação em júri de avaliação de projeto ou de relatório de estágio em instituição de ensino não superior – 0,5 
pontos  

 

Outras atividades pedagógicas 
relevantes para as funções a 
desempenhar na área para que é 
aberto o concurso Max. 10 pontos  

a) Funções de coordenação de grupo no ensino não superior (por ano) – 2 pontos; 

 

  

b) funções de coordenação de estágios no ensino não superior (por ano) – 1 ponto  
c) Formações ministradas em cursos e ações de formação profissional - 2 pontos por ação.  



 
Participação em programas de 
mobilidade internacional 
Max. 10 pontos  

a) por cada participação em programa de mobilidade internacional ERASMUS – 3 pontos    
b) por cada participação em programas de mobilidade internacional com alunos – 2 pontos  

 

 

Total Componente B  

  

C - Outras atividades relevantes (10%) 
Participação em órgãos/comissões 
e exercício de outros cargos 
Max. 50 pontos  

a) Desempenho de cargos ou atividades de direção em Instituição de Ensino Superior – 10 pontos por ano; 

 
  

b) Desempenho de outros cargos e funções - 5 pontos por ano.  
c) participação em comissões – 2 pontos por comissão/ano  
d) Desempenho de cargos ou atividades de direção em Instituição de ensino não Superior – 2 pontos por ano  

Outras atividades de carater prático 
ou de divulgação, enquadradas na 
área para que é aberto o concurso  

Max. 40 pontos  

a) por cada participação em projeto ou atividades de carater científico, tecnológico e /ou pedagógico de relevo social – 3 pontos    
b) Por cada participação como membro de comissão organizadora de conferência, seminário, Workshop ou evento científico e/ou 
tecnológico e outros – 3 pontos;  

 

c) por cada participação em atividades de promoção de instituição de ensino superior ou da sua oferta formativa – 3 pontos 

 
 

d) por cada participação em atividades de promoção de instituição de ensino não superior ou da sua oferta formativa – 1 ponto  
Outras Atividades, e cargos 
desempenhados ao nível social 
Max. 10 pontos  

a) Membro de associações profissionais – 3 pontos 

 
  

b) Desempenho de outros cargos e atividades de gestão em instituições públicas ou privadas na com relevo para as funções a 
desempenhar na área disciplinar em que é aberto o concurso – 2 pontos 

 

Total Componente C  

 

Classificação = (A x 0,4) + (B x 0,5) + (C x 0,1)  
 
 
 

O Presidente do Júri 

 

 

______________________________ 

João Serrano 

A secretária 

 

 

________________________________ 

         Teresa Fonseca 
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