Doutoramento em Políticas Públicas
Ata n.º1
Critérios de seleção e seriação de candidatos 2019/2020

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de 2019, reuniu a Comissão de Análise de
Candidaturas para seleção e seriação dos candidatos ao Doutoramento em Políticas
Públicas, constituída pelos Professor Doutor Pedro Adão e Silva, Professora Doutora Helena
Carreiras e Professor Doutor Helge Jörgens, com vista à definição dos critérios de seleção e
seriação dos candidatos ao Doutoramento em Políticas Públicas em 2019/2020.

A Comissão deliberou aprovar os seguintes critérios:
1 — Avaliação do currículo escolar dos candidatos, no total de 20 valores, 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 0,5 valores por cada ano para além de cinco, até ao máximo
de 2 valores;
d) Área científica da licenciatura, atribuindo-se 1 valor se em Políticas Públicas e 0
valores nos outros casos;
e) Área científica do mestrado, atribuindo -se 1 valor se em Políticas Públicas e 0
valores nos outros casos.

2 — Avaliação do currículo científico dos candidatos, no total de 20 valores,
obedecendo aos seguintes critérios:
a) Participação em projetos de investigação realizados em instituições de I&D;
b) Publicações científicas;
c) Outras atividades de âmbito científico.
3 — Avaliação do currículo profissional dos candidatos, no total de 20 valores.
4 — Poderá ser realizada uma entrevista aos candidatos para clarificação de aspetos do
currículo escolar, científico e profissional, bem como de outros elementos que sejam
considerados relevantes pela Comissão de Análise de Candidaturas.
5 — Aos candidatos que apenas obtenham pontuação no currículo escolar é exigida uma
pontuação mínima nesse mesmo critério de 14 valores.
6 — A pontuação final será apresentada uma escala de 0 a 20 valores, resultando da
seguinte fórmula: (currículo escolar + currículo científico + currículo profissional) / 3.
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