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Doutoramento em Psicologia 

Ata n.º 1 

Critérios de seleção e seriação de candidatos 2022/2023 

 

Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte um, reuniu a Comissão 

de Análise de Candidaturas para seleção e seriação dos candidatos ao Doutoramento 

em Psicologia, constituída pela Professora Doutora Margarida Vaz Garrido, pela 

Professora Doutora Carla Moleiro Lopes e pela Professora Doutora Sónia Bernardes, 

com vista à definição dos critérios de seleção e seriação dos candidatos ao 

Doutoramento em Psicologia em 2022/2023. 

 

A Comissão deliberou aprovar os seguintes critérios específicos de seleção e seriação 

dos candidatos: 

 

1 - A avaliação do currículo escolar dos/as candidatos/as, no total de 7 valores, considera 

os seguintes critérios: 

a) Classificação final da Licenciatura:  

• até 14 valores:      0.5 valores; 

• 15 valores:  1 valor;  

• 16 valores:  1.5 valores,  

• 17 valores:  2 valores;  

• de 18 a 20 valores: 2.5 valores. 

b) Classificação final do Mestrado:  

• até 14 valores:             0.5 valores; 

• 15 valores:  1 valor;  

• 16 valores:  1.5 valores; 

• 17 valores:  2 valores;  

• de 18 a 20 valores: 2.5 valores. 
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c) Área científica da Licenciatura:  

• se em Psicologia: 1 valor;  

• outros casos:  0 valores. 

d) Área científica do Mestrado:  

• se em Psicologia: 1 valor;  

• outros casos:  0 valores. 

 

2 - A avaliação do currículo científico dos/as candidatos/as considera os seguintes 

critérios: 

a) Participação em projetos de investigação1):  

• Nenhuma participação: 0 valores;  

• Alguma participação (equivalente a participação em projetos de investigação 

científica sem bolsa, ou como estagiário num centro de investigação): 1 valor;  

• Participação de intensidade média (equivalente a participação em projetos de 

investigação científica com bolsa até 12 meses a tempo parcial ou até 6 meses a 

tempo inteiro): 2 valores;  

• Participação da intensidade elevada (equivalente a participação com bolsa por 6 

meses ou mais a tempo inteiro ou 1 ano ou mais a tempo parcial em projetos de 

investigação científica não relacionados com a candidatura): 3 valores; 

• Participação da intensidade elevada na área do projeto (equivalente a 

participação com bolsa por 6 meses ou mais a tempo inteiro ou 1 ano ou mais a 

tempo parcial em projetos de investigação científica relacionados com a 

candidatura – ao nível teórico e/ou metodológico): 4 valores 
1)Para cada projeto indicar: a referência do projeto, a data de início e de fim da participação, a 

posição (e.g., bolseiro, contrato, estagiário, colaborador, etc.), a existência ou não de bolsa, a 

média de horas semanais dedicadas ao projeto. 

b) Publicações científicas2), no total de 6 máximo de valores: 

• 2 valores por cada artigo científico em Inglês indexado no Web-of-Science (WoS); 

• 1 valor por cada artigo científico noutra língua indexado no WoS;  

• 0.5 valores por cada uma das outras publicações. 
2)sempre que possível indicar o doi ou o ISSN da publicação 
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3 - A avaliação do currículo profissional3) dos candidatos (excluindo atividades 

consideradas no número anterior), no total de 3 valores, considera os seguintes 

critérios: 

• Sem relevância para o projeto de Doutoramento a desenvolver (área profissional 

distinta do tema de estudos) - 0 valores;  

• Com relevância para o projeto de Doutoramento a desenvolver e até 6 meses de 

experiência (cumulativa, equivalente a tempo inteiro) - 1 valor; 

• Com relevância para o projeto de Doutoramento a desenvolver e mais do que 6 

meses até 1 ano de experiência (cumulativa, equivalente a tempo inteiro) - 2 

valores;   

• Com relevância para o projeto de Doutoramento a desenvolver e mais de 1 ano 

de experiência (cumulativa, equivalente a tempo inteiro) - 3 valores. 
3)Para cada atividade profissional indicar: a instituição, a data de início e de fim da participação, 

a posição (e.g., tipo de contrato), as principais tarefas, a média de horas semanais de trabalho. 

 

4 - A avaliação do pré-projeto de Doutoramento realiza-se nos seguintes termos: 

a) O Diretor do Doutoramento nomeia, de entre os professores ou investigadores 

da área de especialidade em que se insere a investigação, dois relatores para 

avaliar o pré-projeto;  

b) Cada relator elabora um parecer escrito sobre o pré-projeto, aceitando-o ou 

rejeitando-o. Aos projetos aceites atribui ainda uma nota de A (10 valores), B (6 

valores) ou C (2 valores). Conta neste critério a média da classificação atribuída 

pelos dois relatores. 

 

5 - A pontuação final será apresentada uma escala de 0 a 20 valores, resultando da 

seguinte fórmula: (currículo escolar + currículo científico + currículo profissional + 

avaliação do pré-projeto) * 2/3. 

 

6 – No caso de empate, serão considerados como critérios de desempate os critérios 

de avaliação, com a seguinte ordem de precedência: 
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a) Mérito do Candidato; 

b) Mérito do Programa de Trabalhos. 

 

Por Mérito do Candidato entende-se a avaliação do currículo escolar dos 

candidatos (critério 1 da presente Ata), a avaliação do currículo científico dos 

candidatos (critério 2 da presente Ata), e a avaliação do currículo profissional dos 

candidatos (critério 3 da presente Ata). Será realizada a soma das pontuações 

brutas em cada um destes critérios. 

Por Mérito do Programa de Trabalhos entende-se a avaliação do pré-projecto de 

doutoramento (critério 4 da presente Ata), em nota bruta. 

Em qualquer um dos critérios de desempate, as classificações serão atribuídas com 

três casa decimais (com arredondamento por excesso). 

 

 

A Comissão de Análise de Candidaturas: 

 

Professora Doutora Margarida Vaz Garrido 

 

Professora Doutora Carla Moleiro 

 

Professora Doutora Sónia Bernardes 


