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Ata da reunião do júri para densificação dos sub-critérios de seriação 

dos candidatos ao Programa Doutoral em Nanociências e 

Nanotecnologia 

 

----- Aos onze dias do mês de março de dois mil e dezasseis, na sala de 

reuniões, do Departamento de Química da Universidade de Aveiro, reuniu o 

júri do processo em epígrafe para proceder à definição dos subcritérios e 

respetivas ponderações a observar na seriação dos candidatos, em 

conformidade com os critérios genericamente constantes do ponto 3 do 

edital.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

A abertura do presente procedimento foi autorizada por despacho do Exmº 

Vice-Reitor, cujo anúncio foi publicitado na página http://paco.ua.pt/--------------

--------------------------------------------------------- 

----- O júri tem a seguinte composição:---------------------------------------------------- 

----- Presidente: Doutor Tito da Silva Trindade------------------------------------------ 

----- Vogais efetivos: --------------------------------------------------------------------------- 

----- Doutora Maria Elisabete Jorge Vieira da Costa  

----- Doutora Paula Alexandrina de Aguiar Pereira Marques 

----- Doutora Teresa Maria Fernandes Rodrigues Cabral Monteiro 

----- Aberta a reunião e após discussão, o júri deliberou por unanimidade fixar 

como sistema de classificação final o que se segue, por entender plenamente 

ajustado aos fins regulamentarmente tidos em vista e aos termos do 

respetivo edital.---------------------------------------------------------------------------------- 

----- Assim:---------------------------------------------------------------------------------------- 

----- Densificação dos critérios de seriação: --------------------------------------------- 

A apreciação curricular será feita tendo em conta os seguintes parâmetros:--- 

a) Currículo académico (CA: máximo 12 pontos)- ponderando as habilitações 

académicas exigidas no edital de acordo com a seguinte tabela:------------------ 

 CV académico do candidato Pontuação 

A > 16 valores- Licenciatura Pré-Bolonha + CV relevante 

> 16 valores – media 1º+2º ciclo ou mestrado integrado 

 

12 

B > 16 valores- Licenciatura Pré-Bolonha 

Mestrado Pré-Bolonha 

> 16 valores –2º ciclo ou 2º ciclo de mestrado integrado 

 

10 
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C > 14 e < 16 valores- Licenciatura Pré-Bolonha 

> 14 e < 16 valores- 2º ciclo ou 2º ciclo de mestrado integrado 
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D* < 14 valores – Licenciatura Pré-Bolonha 

> 17 valores- 1º ciclo 

< 14 valores- 2º ciclo ou mestrado integrado 

s/ grau + CV relevante (casos especiais para CC) 
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*Exige-se pareceres de dois membros Doutorados da Universidade de Aveiro 

b) Currículo científico (CC: máximo 6 pontos)- pontuando de acordo com a 

tabela seguinte:---------------------------------------------------------------------------------- 

Publicação de capítulos de livros/artigos em revistas 

científicas internacionais 

1/artigo 

Publicação de artigos em revistas científicas nacionais 0,4/artigo 

Comunicações em reuniões científicas (inclui as 

comunicações orais ou poster) 

0,2/ comunicação 

c) Currículo profissional (CP: máximo 2 pontos)- analisando a duração e 

natureza das funções profissionais exercidas, desde que em atividade afim 

ao Programa Doutoral, com 1 ponto por ano de trabalho.---------------------------- 

----- Pelo disposto anteriormente, a classificação final (CF) será dada nos 

seguintes termos:-------------------------------------------------------------------------------- 

----- CF= CA+CC+CP -------------------------------------------------------------------------- 

----- Deliberou o júri que todas as pontuações sejam apresentadas até às 

décimas. Em caso de igualdade de classificação final, decidiu o júri que o 

desempate seja resolvido através de entrevistas aos candidatos.----------------- 

----- Todas as deliberações tomadas nesta reunião o foram por unanimidade 

e votação nominal.------------------------------------------------------------------------------ 

----- E nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião de que se lavrou a 

presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por cada um 

dos membros do júri que nela participaram.---------------------------------------------- 

 

(Doutora Maria Elisabete Jorge Vieira da Costa) 

 

(Doutora Paula Alexandrina de Aguiar Pereira Marques) 

 

(Doutora Teresa Maria Fernandes Rodrigues Cabral Monteiro) 

 

(Doutor Tito da Silva Trindade) 

 

 


