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Local da reunião Por videoconferência, através da plataforma eletrónica de reuniões Colibri-Zoom. 

Painel de Avaliação 

Coordenador: Doutor António João Vidal de Carvalho, Professor Adjunto do ISCAP e 

Coordenador de Unidade de Estudos do CEOS.PP. 

Vogais Efetivos: Doutor Manuel Fernando Moreira da Silva, Professor Adjunto e Vice-

presidente do ISCAP para a área da investigação e internacionalização, que substitui o 

presidente nas faltas e impedimentos e Doutora Sandrina Francisca Teixeira, 

Professora Adjunta do ISCAP e Diretora do CEOS.PP. 

Ordem de trabalhos 1 - Definir os critérios de aceitação e seriação dos/as candidatos/as 

 

 

1 - Definir os critérios de aceitação e seriação dos/as candidatos/as 

Podem candidatar-se ao presente concurso: 

 Cidadãos/ãs nacionais ou cidadãos/ãs de outros Estados membros da União Europeia; 

 Cidadãos/ãs de Estados terceiros; 

 Apátridas; 

 Cidadãos/ãs beneficiários/ãs do estatuto de refugiado/a político. 

Para concorrer a Bolsa de Investigação para Doutoramento em apreço é necessário: 

 Estar inscrito, até à data de contratualização da bolsa, no Programa Doutoral em Tecnologias e 

Sistemas de Informação da Universidade do Minho; 

 Licenciatura/Mestrado em Sistemas de Informação, Informática, Ciência da Informação, ou área 

afim; 

 Residir em Portugal de forma permanente e habitual, requisito aplicável tanto a cidadãos/ãs 

nacionais como a cidadãos/ãs estrangeiros/as; 

 Não ter beneficiado de uma bolsa de doutoramento ou de doutoramento em empresas 

diretamente financiada pela FCT, independentemente da sua duração; 

 Não ser detentor do grau de Doutor/a. 

São fatores preferenciais de admissibilidade: 

 Forte capacidade de organização e de trabalho em equipa; 
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 Domínio da língua inglesa. 

As candidaturas devem ser formalizadas obrigatoriamente através do preenchimento do formulário eletrónico 

de candidatura, que se encontra disponível no Sistema de Candidaturas, em 

https://portal.ipp.pt/concursos/iscap/pessoal/, e da respetiva submissão até ao termo do prazo fixado em 

conjunto com os seguintes documentos obrigatórios: 

a) Elementos do bilhete de identidade/cartão de cidadão/passaporte; 

b) Curriculum vitae do/a candidato/a; 

c) Certificados de habilitação dos graus académicos detidos, especificando obrigatoriamente a 

classificação final e, se possível, as classificações obtidas em todas as disciplinas realizadas, ou, em 

alternativa, declaração de honra do/a candidato/a em como concluiu o grau de licenciado/a ou mestre 

até ao final do prazo de candidatura;  

d) Registo de reconhecimento dos graus académicos atribuídos por instituições de ensino superior 

estrangeiras e registo da conversão da respetiva classificação final para a escala de classificação 

portuguesa, ou, em alternativa, declaração de honra do/a candidato/a em como obteve o 

reconhecimento do grau estrangeiro equivalente ao de licenciado/a ou mestre com efeitos até ao final 

do prazo de candidatura;  

e) Comprovativo de inscrição no Programa Doutoral em Tecnologias e Sistemas de Informação da 

Universidade do Minho ou declaração de honra do/a candidato/a em que se compromete a inscrever 

até à data de contratualização da bolsa; 

f) Link(s) para a(s) publicação(ões) científica(s) ou a(s) cópia(s) da(s) mesma(s); 

g) Cópia do(s) certificado(s) de formação; 

h) Outros documentos que evidenciem os conhecimentos e experiência em Transformação Digital; 

i) Uma (mínimo) ou duas (máximo) carta(s) de recomendação;  

j) Redigir a candidatura e todos os documentos a ela associados, incluindo as cartas de motivação e 

recomendação, em língua portuguesa ou em língua inglesa. 

A avaliação tem em conta o mérito do/a candidato/a os elementos apresentados na candidatura. 

As candidaturas consideradas admissíveis serão pontuadas numa escala de 0 a 20 valores, em cada um dos 

seguintes critérios de avaliação: 
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Critério A – Avaliação Curricular, com a ponderação de 50%: 

- Subcritério A1: Média final do curso conferente de grau (será considerado o curso cuja área de formação 

seja mais relevante), com a ponderação de 50%; Será utilizada a seguinte tabela de valoração (a média 

para este efeito deve ser considerada na escala de 0-20 valores): 

Grau de Formação Valoração 

Mestrado Média * 100% 
Licenciatura Média * 80%  

 

- Subcritério A2: Relevância da área de formação do curso conferente de grau (é considerado o curso cuja 

área de formação seja mais relevante), com a ponderação de 25%. Será utilizada a seguinte tabela de 

valoração: 

Área de formação Valoração 

Sistemas de Informação 20 
Informática 18 
Ciência da Informação 14 
Áreas afins 12 
Áreas não afins 0 

 

- Subcritério A3: Outros elementos curriculares com a ponderação de 25%. Será utilizada a seguinte 

tabela de valoração: 

Elementos curriculares 
Valoração 

(até ao máximo de 20 
pontos) 

Publicações ISI/SCOPUS sobre Transformação Digital ou relacionadas 4 pontos por publicação 
Outras publicações ISI/SCOPUS 2 pontos por publicação 
Outras publicações 0,5 pontos por publicação 
Formações relacionadas com Transformação Digital ou relacionadas 4 pontos por formação 
Outras formações em Sistemas e Tecnologias de Informação 2 pontos por formação 
Outros elementos relacionados com Transformação Digital ou relacionados 1 ponto por elemento 

 

Critério B – Conhecimentos e experiência em Transformação Digital, com a ponderação de 50%. Os conhecimentos 

e experiência serão avaliados através de evidências apresentadas pelos/as candidatos/as, sendo atribuídos 2 

pontos por cada evidência (até ao máximo de 20 pontos). 
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Para efeitos da decisão sobre a concessão de bolsas, os/as candidatos/as serão ordenados/as de acordo com a 

média ponderada da classificação obtida em cada um dos dois critérios e respetivos subcritérios, traduzida pela 

seguinte fórmula: 

Fórmula de classificação final (CF): a ordenação final dos/as candidatos/as que completem o procedimento, será 

expressa na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética ponderada das classificações quantitativas 

obtidas em cada critério de seleção, de acordo com a seguinte fórmula: 

CF = ( A * 0,5 ) + ( B * 0,5 ) 

Sendo que A = ( A1 * 0,5 ) + ( A2 * 0,25) + ( A3 * 0,25 ) 

 

O Painel de Avaliação poderá recorrer à realização de entrevistas de seleção aos/às cinco candidatos/as com 

melhor classificação. As entrevistas poderão ser realizadas por videoconferência. 

No caso de o painel de avaliação proceder à realização de entrevistas, os métodos de seleção alteram, passando a 

ser os seguintes: 

 

Critério A – Avaliação Curricular, com a ponderação de 50%: 

- Subcritério A1: Média final do curso conferente de grau (é considerado o curso cuja área de formação seja 

mais relevante), com a ponderação de 50%; 

- Subcritério A2: Relevância da área de formação do curso conferente de grau (é considerado o curso cuja 

área de formação seja mais relevante), com a ponderação de 25%; 

- Subcritério A3: Outros elementos curriculares com a ponderação de 25%.  

 

Critério B – Entrevista, com a ponderação de 50%. A entrevista será classificada numa escala de 0 a 20, de acordo 

com os seguintes subcritérios: 

- Subcritério B1: Motivação, com a ponderação de 30%; 

- Subcritério B2: Conhecimentos e experiência em projetos e iniciativas de transformação digital, com a 

ponderação de 40%; 

- Subcritério B3: Outros (e.g., forte capacidade de organização e de trabalho em equipa; domínio da língua 

inglesa), com a ponderação de 30%. 
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Fórmula de classificação final: A ordenação final dos/as candidatos/as que completem o procedimento, será 

expressa na escala de 0 a 20 valores e resultará da média aritmética ponderada das classificações quantitativas 

obtidas em cada método de seleção, de acordo com a seguinte fórmula: 

 

CF = ( A * 0,5 ) + ( B * 0,5 ) 

Sendo que A = ( A1 * 0,5 ) + ( A2 * 0,25) + ( A3 * 0,25 ) 

Sendo que B = ( B1 * 0,3 ) + ( B2 * 0,4 ) + ( B3 * 0,3 ) 

 

Após a análise das candidaturas e a avaliação dos/as candidatos/as segundo as componentes em causa, os/as 

candidatos/as serão seriados/as em ordem decrescente de pontuações. Em caso de igualdade o desempate terá 

como base, por ordem de apresentação: 

 

a) Média final do curso (é considerado o curso cuja área de formação seja mais relevante); 

b) Relevância da área de formação (é considerado o curso cuja área de formação seja mais relevante); 

c) Outros elementos curriculares (e.g., publicações, formações). 

 

Se o empate ainda permanecer, o painel de avaliação efetuará uma votação onde todos os elementos do painel de 

avaliação votem, cabendo ao coordenador do painel de avaliação o voto de qualidade em caso de nova igualdade. 

Os candidatos com diplomas estrangeiros reconhecidos que não apresentem prova da conversão da classificação 

final para a escala de classificação portuguesa serão avaliados com a classificação mínima (10 valores) no critério A. 

 

Os/as candidatos/as serão excluídos/as do concurso com os seguintes fundamentos:  

a) Não possuírem os requisitos requeridos no ponto 4; 

b) Os/as candidatos/as que obtenham valoração inferior a 9,5 em qualquer uma das 

componentes de avaliação, consideram-se excluídos/as do concurso, não sendo 

avaliados/as na(s) componente(s) seguinte(s); 

c) A falta de comparência à entrevista por parte do/a candidato/a ou ainda a indisponibilidade 

do mesmo/a em prestar os eventuais esclarecimentos adicionais que lhe forem solicitados, 

equivale à desistência do concurso. 
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Aqueles critérios de aceitação e seriação dos/as candidatos/as são materializados no aviso de abertura que se 

anexa à presente ata. 

 

Todos os membros do Painel de Avaliação, incluindo o coordenador, estabelecem o compromisso de respeitar o 

conjunto de responsabilidades essenciais ao processo de avaliação, tais como os deveres da imparcialidade, da 

declaração de quaisquer potenciais situações de conflito de interesses e da confidencialidade. Em todos os 

momentos do processo de avaliação, a confidencialidade é totalmente protegida e assegurada de modo a garantir a 

independência de todos os pareceres produzidos. 

 

Não havendo mais assuntos a tratar, foi dada por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata, que, depois 

de lida e aprovada, vai ser assinada por todos os membros do Painel de Avaliação. 

 
 Função Assinatura 

Doutor António João Vidal de Carvalho, 
Professor Adjunto do ISCAP e 
Coordenador de Unidade de Estudos 
do CEOS.PP. 

Coordenador 
do Painel de 

Avaliação 

 
 

Doutor Manuel Fernando Moreira da 
Silva, Professor Adjunto e Vice-
presidente do ISCAP para a área da 
investigação e internacionalização. 

Vogal 
Efetivo do 
Painel de 
Avaliação 
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Doutora Sandrina Francisca Teixeira, 
Professora Adjunta do ISCAP e 
Diretora do CEOS.PP. 

Vogal 
Efetivo do 
Painel de 
Avaliação 
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