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Doutoramento em Ciência Política 

 

Ata n.º 1 

 

Critérios de seleção e seriação de candidatos 2021/2022 

 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de 2021, reuniu a Comissão de Análise de 

Candidaturas ao Doutoramento em Ciência Política, constituída pelo Professor Doutor André 

Renato Leonardo Neves dos Santos Freire, Professor Doutor Luís Nuno Valdez Faria Rodrigues e 

Professora Doutora Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo, com vista à definição dos critérios 

de seleção e seriação dos candidatos ao referido Doutoramento no ano letivo 2021/2022. 

 

A Comissão deliberou aprovar os seguintes critérios: 

1 — Avaliação do currículo escolar dos candidatos, no máximo de 20 pontos, obedecendo 

aos seguintes critérios: 

a) Classificação final da licenciatura, na escala inteira de 0 a 20, multiplicada por 0,4; 

b) Classificação final do mestrado, na escala inteira de 0 a 20, multiplicada por 0,4; 

c) Número total de anos curriculares de formação superior, conducentes a grau ou a 

diploma, somando-se meio ponto por cada ano para além de cinco anos, até ao 

máximo de dois pontos; 

d) Área científica da licenciatura, atribuindo-se um ponto se nas áreas científicas do 

doutoramento e zero nos outros casos; 

e) Área científica do mestrado, atribuindo-se um ponto se nas áreas científicas do 

doutoramento e zero nos outros casos. 
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2 — Avaliação do currículo científico dos candidatos, no total de 20 pontos, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

a) Participação em projetos de investigação realizados em instituições de I&D, 

somando-se, por cada projeto, e até ao máximo de nove pontos: 

i) um ponto pela participação como assistente de investigação; 

ii) dois pontos pela participação como investigador; 

iii) quatro pontos pela participação como investigador-coordenador. 

b) Publicação científica, somando –se um ponto por cada publicação e até ao máximo 

de nove pontos. Para avaliar a qualidade das publicações, deverão ser tidos em conta 

os valores constantes da tabela “Indicadores, métricas e ponderadores a avaliar na 

vertente investigação: publicações” para o Departamento de Ciência Política do Iscte 

– Instituto Universitário de Lisboa, do Regulamento de Avaliação de Desempenho dos 

Docentes do ISCTE; 

c) Dissertação de Licenciatura como ensaio de pesquisa (valores/classificações versus 

pontos): 10-14 Valores, P: 1 ponto; 15-17 V, P: 2; 18-20 V, P: 3; Dissertação de Mestrado 

como ensaio de pesquisa (valores/classificações versus pontos): 10-14 V, P: 1; 15-17 V, P: 

2; 18-20 V, P: 3; 

d) Outras atividades de âmbito científico, até ao máximo de dois pontos. 

3 — Avaliação do currículo profissional dos candidatos, no máximo de 20 pontos, obedecendo 

aos seguintes critérios: 

a) É retida a pontuação da atividade profissional com maior número de pontos na 

seguinte classificação (desde que desempenhada por período igual ou superior a dois 

anos): 

i) Investigador ou docente no ensino superior: 18 pontos; 

ii) Atividades qualificadas de direção: 15; 

iii) Atividades qualificadas: 12; 

iv) Atividades de qualificação intermédia: 6; 

v) Atividades não qualificadas diversas: 3.
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b) Podem ser ainda valorizadas, até ao máximo de dois pontos, outras componentes da 

experiência profissional. 

4 — Consideram -se aprovados os candidatos que, somadas as pontuações obtidas em cada 

critério, obtenham uma classificação final positiva, ou seja, maior ou igual a 10. 

5 — Para a obtenção do resultado referido no ponto 4, calcula-se uma média ponderada de 

pontuações com 70% para o CV escolar, 10% para o CV científico e 20% para o CV profissional. 

6 — Em caso de empate entre candidatos à última vaga disponível, admite-se o candidato 

que tenha a nota mais alta de licenciatura. 

7 — Os candidatos aprovados que não sejam admitidos por falta de vagas ficam com o 

estatuto de suplentes, podendo ingressar no ciclo de estudo em caso de não inscrição dos 

candidatos admitidos, para o ano letivo a que se reporta a candidatura. 

8 — Os candidatos admitidos detentores de habilitação estrangeira são admitidos 

condicionalmente estando sujeitos ao reconhecimento interno da habilitação para 

prosseguimento de estudos previsto na legislação em vigor. 

 

 

A Comissão de Análise de Candidaturas: 

 

______________________________________ 

O Diretor do ciclo de estudos,  

Professor Doutor André Renato Leonardo Neves dos Santos Freire 

 

 

______________________________________ 

Professor Doutor Luís Nuno Valdez Faria Rodrigues 

 

______________________________________ 

Professora Doutora Ana Cristina Rodrigues do Espírito Santo 


