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Item Critérios de seleção Pontos Ponderação
Items do 

candidato

Pontuação do 

candidato

(cálculo 

automatico)

a) Habilitações académicas
Máximo de 20 

pontos
25% 0

Nota da licenciatura (pontos = nota de licenciatura) 0

Majoração se tiver completado uma pós-graduação (+ 1,0 pontos) 1,0  / PG 0

Majoração se tiver completado mestrado (+ 2,0 pontos) 2,0 / Msc 0

b) Produção Científica
Máximo de 20 

pontos
25% 0

Artigo em que o candidato participa como autor (publicado ou

comprovadamente aceite na revistas indexadas Web of Science Core

Collection/Scopus, ex: disponível on-line, doi)

1,5 / cada

Majorado se for 1º autor ou  autor correspondente (+1,0 ponto) 1,0/cada 

Artigo em que o candidato participa como autor noutras revistas

(publicado ou comprovadamente aceite, ex: disponível on-line, doi)
0,25 / cada 0

Majorado se for 1º autor ou  autor correspondente (+0,25 ponto) 0,25 / cada 0

Autor ou coautor de livro ou capítulo de livro (publicado ou em impressão

comprovadamente)
1,5 / cada 0

Majorado se for 1º autor ou  autor correspondente (+0,25ponto) 0,25 / cada 0

Apresentação de comunicações orais em conferências/ congressos 0,75/cada 0

Majorado se for Congresso Internacional (+0,25ponto) 0,25/cada 0

Apresentação de comunicações em poster em conferências/ congressos 0,5/cada 0

Majorado se for Congresso Internacional (+0,25ponto) 0,25 / cada 0

c)
Experiência profissional e de investigação nas áreas em que é aberto o 

concurso

Máximo de 20 

pontos
10% 0

Experiência em atividades de   investigação 1,0 /mês

Experiência profissional  1,0 / ano 0

d) Entrevista
Máximo de 20 

pontos
40% 0

Considerando uma escala de 0 a 20 pontos, na entrevista será avaliada:

•        Capacidade de comunicação e fluência em língua portuguesa e inglesa

oral e escrita;
0-6 pontos

•       Disponibilidade e meios próprios para se deslocar com vista à realização das

atividades práticas entre as várias instituições envolvidas na realização do plano de

doutoramento, as quais se prevê que se situem em cidades diferentes

0-5 pontos

• Iniciativa, ambição e motivação para trabalhar em equipa, mas também

autonomia e espírito crítico para desenvolver atividades de investigação

que lhe sejam atribuídas.

0-9 pontos

Classificação: Ponderação Classf. Parcial

a) Habilitações académicas 25% 0

b) Experiência de investigação 25% 0

c) Experiência profissional nas áreas em que é aberto o Concurso 10% 0

d) Entrevista 40% 0

Classificação global: 0
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