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CONCURSO DE ACESSO AO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM  

CONTABILIDADE PÚBLICA 

Critérios Classificação 

Máxima 

Critério 1. Formação Académica 6,0 valores 

1.1 Tipo de formação académica  

(Pouco relevante= 1,0; Relevante=3,0; Muito relevante= 6,0) 

 

Critério 2. Classificação da Licenciatura 6,0 valores 

2.1 Classificação na licenciatura 

(10 a 12= 1,0; 13 a 16 = 3,0; 17 a 20 = 6,0) 

 

 

Critério 3. Currículo profissional 6,0 valores 

3.1 Experiência profissional na área da Contabilidade Pública  

(Mais de 5 anos= 6,0; Até 5 anos= 3,0) 

6,0 

Critério 4. Nível de motivação e compromisso 2,0 valores 

4.1 Nível de motivação e compromisso 

Avaliação da carta de motivação = 2,0 

2,0 

Total 20,0 

 

Classificação Final: 

 

A classificação final é determinada pela seguinte fórmula: 

CF= C1 + C2 + C3 + C4 

 

Sendo: 

CF- A classificação final expressa na escala numérica inteira e 0 a 20 pontos; 

C1- A classificação obtida no Critério 1 

C2- A classificação obtida no Critério 2 

C3- A classificação obtida no Critério 3 

C4- A classificação obtida no Critério 4   
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Critérios Classificação 
Máxima   

Critério 1. Formação Académica   3 valores   
1.1 Tipo de formação académica    

(Licenciatura= 1; Mestrado=2; Doutoramento= 3)   

 

Critério 2. Experiência profissional relevante   12 valores   
2.1 Experiência profissional na área de direção financeira / 

consultoria financeira em organizações empresariais    

(Mais de 5 anos= 7 pontos; Até 5 anos= 5 pontos)   

   

2.2 Experiência profissional em quaisquer cargos de direção 

(em outras áreas) em organizações empresariais   

(Mais de 5 anos= 5 pontos; Até 5 anos= 4 pontos)   

   

2.3 Experiência profissional em organizações empresariais  

(Mais de 5 anos= 3 pontos; Até 5 anos= 2 pontos)   
   

Critério 3- Nível de motivação e compromisso   5 valores   
3.1 Nível de motivação   

(percecionado na carta de motivação, máx. 3 valores)   
   

3.2 Eventual influência do curso na evolução da carreira 

profissional    

(percecionado na carta de motivação, máx. 2 valores)   

   

3.3 Nível de compromisso com o curso    

(percecionado na carta de motivação, máx. 2 valores)   
   

   
 Classificação Final:   
   
A classificação final é determinada pela seguinte fórmula:   
CF= C1 + C2 + C3   
Sendo:   
CF- A classificação final expressa na escala numérica inteira e 0 a 20 pontos;   
C1- A classificação obtida no Critério 1   
C2- A classificação obtida no Critério 2   
C3- A classificação obtida no Critério 3   
  
 



 

   
  Pá  

 

Critérios Classificação 

Máxima 

Critério 1. Formação Académica 

 

3,0 valores 

1.1 Tipo de formação académica  

(Licenciatura= 1; Mestrado=2; Doutoramento= 3) 

 

Critério 2. Experiência profissional relevante 

 

12,0 valores 

2.1 Experiência profissional na área da Gestão/Consultoria em Entidades 

da Economia Social  

(Mais de 5 anos= 7 pontos; Até 5 anos= 5 pontos) 

 

2.2 Experiência profissional em qualquer área de atividade de Entidades 

de Economia Social 

(Mais de 5 anos= 5 pontos; Até 5 anos= 4 pontos) 

 

2.3 Experiência profissional na área de Gestão/Consultoria de qualquer 

tipo de organização 

(Mais de 5 anos= 3 pontos; Até 5 anos= 2 pontos) 

 

Critério 3- Nível de motivação e compromisso 

 

5,0 valores 

3.1 Nível de motivação 

(percecionado na carta de motivação, máx. 3 valores) 

 

3.2 Eventual influência do curso na evolução da carreira profissional  

(percecionado na carta de motivação, máx. 2 valores) 

 

3.3 Nível de compromisso com o curso  

(percecionado na carta de motivação, máx. 2 valores) 

 

Classificação Final: 

 

A classificação final é determinada pela seguinte fórmula: 

CF= C1 + C2 + C3 

Sendo: 

CF- A classificação final expressa na escala numérica inteira e 0 a 20 pontos; 

C1- A classificação obtida no Critério 1 

C2- A classificação obtida no Critério 2 

C3- A classificação obtida no Critério 3 
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Critérios Classificação 

Máxima 

Critério 1. Formação Académica 

 

3,0 valores 

1.1 Tipo de formação académica  

(Licenciatura= 1; Mestrado=2; Doutoramento= 3) 

 

Critério 2. Experiência profissional relevante 

 

12,0 valores 

2.1 Experiência profissional na área da Gestão de Cadeias de 

Abastecimento  

(Mais de 5 anos= 8 pontos; Até 5 anos= 6 pontos) 

 

2.2 Experiência profissional em qualquer área da Gestão  

(Mais de 5 anos= 4 pontos; Até 5 anos= 3 pontos) 

 

Critério 3- Nível de motivação e compromisso 

 

5,0 valores 

3.1 Nível de motivação 

(percecionado na carta de motivação, máx. 3 valores) 

 

3.2 Eventual influência do curso na evolução da carreira profissional  

(percecionado na carta de motivação, máx. 2 valores) 

 

3.3 Nível de compromisso com o curso  

(percecionado na carta de motivação, máx. 2 valores) 

 

 

Classificação Final: 

 

A classificação final é determinada pela seguinte fórmula: 

CF= C1 + C2 + C3 

Sendo: 

CF- A classificação final expressa na escala numérica inteira e 0 a 20 pontos; 

C1- A classificação obtida no Critério 1 

C2- A classificação obtida no Critério 2 

C3- A classificação obtida no Critério 3 
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Critérios Classificação 

Máxima 

Critério 1. Formação Académica 

 

3,0 valores 

1.1 Tipo de formação académica  

(Licenciatura= 1; Mestrado=2; Doutoramento= 3) 

 

Critério 2. Experiência profissional relevante 

 

12,0 valores 

2.1 Experiência profissional na área da Gestão de Projetos  

(Mais de 5 anos= 8 pontos; Até 5 anos= 6 pontos) 

 

2.2 Experiência profissional em qualquer área da Gestão  

(Mais de 5 anos= 4 pontos; Até 5 anos= 3 pontos) 

 

Critério 3- Nível de motivação e compromisso 

 

5,0 valores 

3.1 Nível de motivação 

(percecionado na carta de motivação, máx. 3 valores) 

 

3.2 Eventual influência do curso na evolução da carreira profissional  

(percecionado na carta de motivação, máx. 2 valores) 

 

3.3 Nível de compromisso com o curso  

(percecionado na carta de motivação, máx. 2 valores) 

 

 

Classificação Final: 

 

A classificação final é determinada pela seguinte fórmula: 

CF= C1 + C2 + C3 

Sendo: 

CF- A classificação final expressa na escala numérica inteira e 0 a 20 pontos; 

C1- A classificação obtida no Critério 1 

C2- A classificação obtida no Critério 2 

C3- A classificação obtida no Critério 3 
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C1

Critério 1 – A qualidade do curriculum vitae apresentado, valorizando-se 

a ligação, por via profissional, a entidades da área da saúde 

 

1.1. Tem experiência profissional na área de Gestão /Consultoria de Entidades 

do setor da Saúde: 

- Mais de 5 anos – 8 pontos 

- Até 5 anos - 5 pontos 

1.2. Tem experiência profissional em qualquer área de atividade de Entidades 

do setor da Saúde: 

- Mais de 5 anos – 4 pontos 

- Até 5 anos – 2 pontos 

1.3. Tem experiência profissional na área de Gestão /Consultoria de qualquer 

tipo de Organização: 

- Mais de 5 anos – 3 pontos 

- Até 5 anos - 2 pontos Critério a confirmar por CV, entrevista e outros 

documentos 

Até 

13 pontos 

 C2 

Critério 2 – Nível de motivação e compromisso 

 

2.1. Nível de motivação (percecionado na carta de motivação): máx. 3 valores 

2.2. Eventual influência do curso na evolução da carreira profissional 

(percecionado na carta de motivação): máx. 2 valores 

2.3. Nível de compromisso com o curso (percecionado na carta de motivação): 

máx. 2 valores 

Até 

7 pontos 

 

 

Classificação final  

 

A Classificação Final é determinada pela seguinte fórmula:  

CF = C1 + C2  

 

Sendo: 

CF – a classificação final expressa na escala numérica inteira de 0 a 20 pontos 

C1 – a classificação obtida no Critério 1 
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C2 – a classificação obtida no Critério 2 

 

 

Critérios  Classificação 

Máxima 

Critério 1. Formação Académica 

 

 3,0 valores 

1.1 Tipo de formação académica  

(Licenciatura= 1; Mestrado=2; Doutoramento= 3) 

  

Critério 2. Experiência profissional relevante 

 

 11,0 valores 

2.1 Experiência profissional na área do Turismo Cultural e 

Empreendedorismo; conhecimentos e atividade na área da 

Cultura; pro-atividade na utilização de Línguas Estrangeiras 

– até 5 valores  

  

2.2 Experiência profissional na área do Turismo (geral) e 

utilização suficiente de Línguas Estrangeiras – até 3 valores  

  

2.3 Experiência profissional em áreas de especialidade 

adjacentes à Cultura, turismo e empreendedorismo – até 3 

valores  

  

Critério 3- Nível de motivação e compromisso 

 

 5,0 valores 

3.1 Nível de motivação 

(percecionado na carta de motivação, máx. 2 valores) 

  

3.2 Eventual influência do curso na evolução da carreira 

profissional  

(percecionado na carta de motivação, máx. 2 valores) 

  

3.3 Nível de compromisso com o curso  

(percecionado na carta de motivação, máx. 2 valores) 

  

 

Classificação Final:  
 
A classificação final é determinada pela seguinte fórmula:  
CF= C1 + C2 + C3  
 
Sendo:  
 
CF- A classificação final expressa na escala numérica inteira e 0 a 20 pontos;  
C1- A classificação obtida no Critério 1  
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C2- A classificação obtida no Critério 2  
C3- A classificação obtida no Critério 3 
 

  

  

 

 

 

Critérios 
Classificação 

 Máxima  

1. Formação Académica 
10,0 valores 

1.1. Tipo de Formação Académica com grau (Licenciatura = 1; Mestrado = 1,5; 
Doutoramento = 2,0)  

 

a. Formação não conferente de grau obtida - PG ou outros cursos (3 valores 
por cada)   

 

1.3. Classificação mais elevada da(s) Formação(ões) Académica(s) obtida 
(Classificação / 5)  

 

2. Motivação para o curso  10,0 valores  
2.1. Motivação para o curso (Análise da Carta de Motivação e do CV)  5,0 valores 

     2.2 Nível de compromisso e disponibilidade para com o curso (análise da carta 
de motivação e do CV) 

 

 
5,0 valores 

   
   

 Nota: O Júri pode vir a decidir convocar todos os candidatos para uma entrevista, tendo 
em vista auxiliar o processo de avaliação.  
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1 Podem ser praticados descontos sobre o preço base. Ver mais informações 

no site da Porto Executive Academy  

 

2 Pagável em 4 prestações iguais, sendo que a primeira ocorre no ato da 

matrícula (juntamente com a taxa de inscrição) e as seguintes até: 

 
- 8 de fevereiro de 2021; 

- 8 de março de 2021; 

- 8 de abril de 2021. 
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