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Seriação e justificação da seriação de candidatos 
 

Seriação de Candidatos 

 

Tendo em conta os parâmetros e critérios previstos no edital, foram analisados e pontuados 

os elementos curriculares dos candidatos, de acordo com a escala proposta. A tabela 

seguinte resume a seriação dos candidatos resultante da apreciação acima referida. 

 

 
 

Método de Pontuação 

 

O método considerado para pontuar os candidatos nos vários subcritérios tem carácter 

relativo e não absoluto. Mais, foi realizada uma normalização atribuindo sempre a pontuação 

máxima (100) ao candidato melhor pontuado em cada critério. 

 

Justificação da Seriação de Candidatos 

 

• Atividades Relevantes para a Avaliação da Capacidade Pedagógica (40%) 

o Os candidatos Rui Duarte e Ricardo Póvoa destacam-se dos restantes pela 

experiência de lecionação a vários níveis na área disciplinar do concurso e em 

áreas afins. O candidato Ricardo Póvoa tem ainda experiência no ensino em 

cursos de índole marítima envolvendo os requisitos da convenção IMO/STCW. 

Os  candidatos Luís Rosado, Rogério Rebelo e Eduardo Rodrigues surgem num 

segundo plano em termos de experiência pedagógica, embora todos 

apresentem experiência relevante não é tão completa na área do concurso 

como os primeiros. Os candidatos Ana Cruz e Pedro Martins apresentam 

menos experiência relevante para a área disciplinar em causa ao nível 

universitário. 

 

• Atividades Relevantes para a Avaliação Desempenho Técnico-Científico (40%) 

o Os candidatos Eduardo Rodrigues, Luís Rosado, Pedro Martins, Ricardo Póvoa, 

Rogério Rebelo e Rui Duarte apresentam um bom desempenho ao nível 

técnico-científico. Destacando-se o candidato Eduardo Rodrigues nos critérios 

P21, P22 e P25, o candidato Rui Duarte nos critérios P23 e P24, o candidato no 

Luís Rosado no critério P25 e, por fim, o candidato Rogério Rebelo no critério 

P24. A distinção entre os candidatos teve em conta não só a quantidade de 
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Totais 23.0 51.5 57.0 29.0 77.5 45.0 70.0



trabalho, como o seu factor de impacto e a sua afinidade com a área disciplinar 

do concurso. 

 

• Atividades Relevantes para a Missão de uma Instituição de Ensino Superior (20%) 

o Os candidatos Luís Rosado e Rui Duarte destacam-se no desenvolvimento de 

atividades consideradas relevantes para a missão da instituição. Contudo, é 

neste critério que existe uma menor envolvimento da generalidade dos 

candidatos. 
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