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CRITÉRIOS E METODOLOGIA DE CLASSIFICAÇÃO E SERIAÇÃO 
Concurso documental para Professor Coordenador  

na área cientifica da Fisioterapia 

 

1 - COMPONENTE TÉCNICO-CIENTÍFICA (Ponderação 45%) 
 

Dimensão Itens Unidade Pontuação 

I. Formação Académica e Títulos (FAT)   Cumulativo   

Graus 
académicos 

Doutoramento 
Doutoramento na área ou área afim daquela 
para que é aberto o concurso 

 10 

Mestrado 
(contabilizado o mais 

favorável) 

Mestrado com relevância na área do concurso  6 

Outro mestrado  3 

Licenciatura 
(contabilizado o mais 

favorável) 

Licenciatura na área do concurso 
 
 

4 

Licenciatura ou equivalente legal com relevância 
na área do concurso 

 2 

Título de 
Especialista 

Título de Especialista (Decreto -Lei n.º 206/2009, de 31 de agosto) na área 
ou área afim daquela para que é aberto o concurso 

 6,5 

Pós-
Graduações 

Pós-Doutoramento 
Pós-Doutoramento na área ou área afim 
daquela para que é aberto o concurso 

 4 

Cursos de Especialização 
/ Pós-Graduação 

Formação realizada no âmbito do Ensino 
Superior, considerada relevante para a área do 
concurso, com o mínimo de 30 ECTS. 

 1 ponto por 
cada 30 ECTS 

II. Produção Científica 
(com relevância na área do concurso, nos 

últimos 10 anos) 
 

Da alínea c) à h) – 50% para co-autoria 

a) Publicação de livros científicos com ISBN   

i) Livro de Edição internacional livro 3 

ii) Livro de Edição nacional livro 2 

b) Publicação de capítulos em livros científicos 
com ISBN 

  

i) Capítulo ou capítulos em livro de edição 
internacional 

capítulo 1,5 

ii) Capítulo ou capítulos em livro de edição 
nacional 

capítulo 1 

c) Publicação de artigos em revista científica   

i) Artigo em revista indexada ao 
ISI/Scopus/outra 

artigo 2 

ii) Artigo em revista não indexada artigo 0,5 

d) Publicação em livro de resumos de encontro 
científico 

  

i) Artigo em livro de resumos de encontro 
científico indexado 

artigo 0,75 

ii) Artigo em livro de resumos de encontro 
científico não indexado 

artigo 0,25 

e) Publicação de resumo em encontro científico   

i) Resumo em livro de encontro científico 
indexado 

resumo 0,5 

ii) Resumo em livro de encontro científico não 
indexado 

resumo 0,1 

f) Palestra/Comunicação convidada(o)   

i)Evento técnico-científico internacional Palestra/Comunicação 1 
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ii) Evento técnico-científico nacional Palestra/Comunicação 0,5 

g) Apresentação oral em eventos técnico-
científicos 

  

i) Evento técnico-científico internacional apresentação 1 

ii) Evento técnico-científico nacional apresentação 0,5 

h) Apresentação Poster em evento técnico-
científico 

  

i) Evento técnico-científico internacional poster 0,5 

ii) Evento técnico-científico nacional poster 0,25 

i) Número de citações, excluindo as próprias, 
em revistas indexadas, usando como 
referência o ISI/Scopus 

citação 0,15 

III. Reconhecimento/Distinções, 
Prémios e bolsas 

(com relevância na área do concurso) 

 

a) Patentes e protótipos patente 3 

b) Prémios de carácter técnico-científico prémio 2 

c) Bolsa de estudo para períodos de trabalho e 
estadias em centros de investigação 

bolsa 0,5 

IV. Organização e colaboração em 
eventos técnico-científicos 

(com relevância na área do concurso) 

 

a) Organização de eventos técnico-científicos   

i) Evento técnico-científico internacional evento 1 

ii) Evento técnico-científico nacional evento 0,5 

b) Participação em comissões científicas   

i) Evento técnico-científico internacional evento 1 

ii) Evento técnico-científico nacional evento 0,5 

c) Moderação de sessão em evento técnico-
científico 

  

i) Evento técnico-científico internacional evento 0,25 

ii) Evento técnico-científico nacional evento 0,15 

V. Coordenação/Edição e Revisão de 
publicações científicas 

(com relevância na área do concurso) 
 

a) Revisor de artigos científicos submetidos a 
revistas indexadas 

artigo 1 

b) Revisor de artigos científicos submetidos a 
revistas não indexadas 

artigo 0,75 

c) Coordenação/edição de publicações 
científicas 

publicação 0,5 

VI. Projetos Técnico-Científicos 
(com relevância na área do concurso) 

 

a) Membro de centro de investigação acreditada 
pela FCT 

unidade 0,75 

b) Membro de centro de investigação aprovado 
por entidade reconhecida 

centro 0,5 

VII. Participação em Júris 
a) Provas de Doutoramento prova 1,5 

b) Provas de Mestrado prova 0,75 

VIII. Orientação no âmbito de 
Doutoramento, Mestrado e 

Licenciatura 

a) Orientação de tese de doutoramento 
(concluído) 

tese 2 

b) Orientação de dissertação/projecto/relatório 
final de mestrado (concluído) 

dissertação/ 
projecto/ 
relatório 

1 

c) Orientação de trabalho de investigação 
aplicada em licenciatura (concluído) 

trabalho de investigação 
aplicada 

0,25 
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2 -COMPONENTE PEDAGÓGICA (Ponderação 35%) 
 

Dimensão Itens Unidade Pontuação 

I - Experiência Profissional na Docência 
(com relevância na área do concurso) 

 

a) Por ano completo de docência no ensino superior Ano 1 

b) Número de unidades curriculares (u.c.) lecionadas:   

 cursos de doutoramento u.c./ano 0,5 

 cursos de mestrado u.c./ano 0,3 

 cursos de licenciatura u.c./ano 0,1 

I - Coordenação Pedagógica 
(com relevância na área do concurso) 

 

a) Titular de unidades curriculares de cursos de ensino 
superior 

  

 cursos de doutoramento u.c./ano 0,5 

 cursos de mestrado u.c./ano 0,3 

 cursos de licenciatura u.c./ano 0,1 

III – Atividades de Extensão 
Pedagógica 

 
Pontuação máxima a considerar 

5 pontos 

a) Lecionação de seminários, cursos de formação e outros não 
contabilizados em DSD 

ação 0,1 

b) Participação em grupos ou comissões académicas, incluindo as 
de avaliação institucional, comissões para criação de novos 
cursos, comissão de creditação, etc., nomeados pelos órgãos 
competentes 

ação 0,1 

c) Participação em Programas de Mobilidade de Ensino ação 0,5 
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3 - Outras atividades relevantes no âmbito do ensino superior - OA (Ponderação 20%) 
 

Dimensão Itens Unidade Pontuação 

I - Desempenho de cargos e funções em 
órgãos de gestão em instituições do 
ensino superior 

a) Presidente, Vice-Presidente, Diretor, Subdiretor de unidade 
orgânica/IES 

Ano 
completo 

5 

b) Presidente de órgãos de gestão (AR, CTC, CP) 
Ano 

completo 
4 
 

c) Diretor de Departamento, Presidente de Comissão Científica 
Ano 

completo 
3 
 

d) Coordenador de Ciclo de Estudos (não pontuado na alínea 
anterior) 

Ano 
completo 

2 
 

e) Membros de órgãos de gestão (AR, CTC, CP, C Geral, C Gestão) 
Ano 

completo 
1 

f) Coordenador de Relações Internacionais 
Ano 

completo 
1 

II - Participação em júris 
Pontuação máxima a considerar 

5 pontos 

a) Participação em júris da carreira docente do ensino superior  ação 1 

b) Outros júris (ex: Pós-graduação, mestrados, concursos para > 
23 anos; titulares de outros cursos superiores; estudante 
internacional) 

ação 0,5 

 

 

Em caso de empate, utilizam-se, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate: 

1. Ter mais tempo de serviço docente na área; 

2. Ter concluído o grau de Doutor há mais tempo; 

3. Ter concluído o título de especialista há mais tempo; 

 

 

 


