
1/5 
 

 

Concurso documental internacional para recrutamento de um Professor Adjunto para a 
área disciplinar de Engenharia Eletrotécnica Marítima, perfis Sistemas Digitais, 

Microcontroladores e Computadores da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique 
 
 

Justificação de voto 
 
Ao concurso documental para Professor Adjunto para a área disciplinar de Engenharia 
Eletrotécnica Marítima, perfis Sistemas Digitais, Microcontroladores e Computadores da 
Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, aberto através do edital 386/2020, publicado no 
Diário da República, 2ª série, n.º 53, de 16/03/2020, apresentaram-se os seguintes 
candidatos: 
 

 Alan Oliveira Sá (A. Sá) 

 Ana Catarina Caniço da Cruz (A. Cruz) 

 António José Arsénio dos Santos Costa (A. Costa) 

 Eduardo Manuel Godinho Rodrigues (E. Rodrigues) 

 Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado (L. Rosado) 

 Nuno Ricardo Cordeiro Leonor (N. Leonor) 

 Pedro Alexandre Dias Martins (P. Martins) 

 Ricardo Filipe Sereno Póvoa (R. Póvoa) 

 Rogério Alexandre Botelho Campos Rebelo (R. Rebelo) 

 Rui António Policarpo Duarte (R. Duarte) 
 

As candidaturas de A. Sá, A. Costa e N. Leonor não foram admitidas a concurso por 
incumprimento do estabelecido em pontos do Edital. 
 
Na avaliação curricular dos candidatos considerei todos os parâmetros e as ponderações que 
constam do edital e concatenadas nas tabelas a ele anexas. 
 
Na ponderação das atividades relevantes para avaliação da capacidade pedagógica tive em 
consideração a sua pertinência para os perfis para os quais é aberto concurso e o nível 
académico das unidades curriculares lecionadas. 
 
Na ponderação dos artigos publicados para avaliação do desempenho técnico-científico tive 
em consideração a sua pertinência para os perfis para os quais é aberto concurso, as 
publicações em que foram feitos, o número de autores e o fator de impacto do candidato. 
 
Incluí na minha avaliação da visibilidade nacional e internacional dos candidatos - expressa 
nomeadamente pela colaboração em equipas editorias de revistas, revisão de artigos e 
colaboração na organização de eventos – no parâmetro “Participação em comissões 
coordenadoras, grupos de trabalho, júris de seriação e outras atividades relevantes para a 
missão da Instituição” da componente ”Atividades relevantes para a missão da Instituição”. 
 
A Tabela 1 sintetiza os resultados totais obtidos pelos candidatos em cada uma das três 
vertentes de avaliação. As tabelas pormenorizadas são apresentadas em anexo.  
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Vertente/ 
candidato 

A. 
Cruz 

E. 
Rodrigues 

L. 
Rosado 

P. 
Martins 

R. 
Póvoa 

R. 
Rebelo 

R. 
Duarte 

Capacidade 
pedagógica 

36,28 53,33 50,51 26,67 76,41 23,21 54,23 

Desempenho 
técnico-
científico 
e/ou 
profissional 

13,23 53,02 92,19 26,31 58,24 48,81 80,77 

Outras 
atividades 
relevantes 
para a 
missão de 
uma 
instituição 
de ensino 
superior 

10,00 40,00 33,75 10,00 32,50 2,50 30,00 

Total 21,81 50,54 63,83 23,19 60,36 29,31 60,00 

 
 
Breves comentários e factos relevantes do curriculum de cada candidato que tive em 
consideração na atribuição das pontuações: 

 
1. Ana Cruz 

 Alguma experiência de ensino de unidades curriculares (UCs) dos perfis do concurso, 
mas sem evidência da lecionação ser da sua responsabilidade. 

 Produção de material didático para apoio às UCs lecionadas. 

 Investigação e produção científica na área das Telecomunicações, especialmente em 
antenas. 

 Número muito reduzido de publicações e fator de impacto concomitantemente muito 
baixo (Google Scholar: h=4).  

 
2. Eduardo Rodrigues 

 Significativa experiência de ensino, com responsabilidade por UCs. 

 Lecionação de reduzido número de UCs dos perfis do concurso. 

 Produção de material didático para apoio às UCs lecionadas. 

 Investigação e produção científica na área da Energia. 

 Número muito significativo de publicações, incluindo 30 em revistas e fator de 

impacto médio/alto (Google Scholar: h=19). 

 Atividade profissional não académica relevante. 

 Criação de uma empresa.  

 Boa visibilidade internacional.  
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Luís Rosado 

 Significativa experiência de ensino, com responsabilidade por UCs de Mestrado. 

 Experiência na lecionação de UCs dos perfis do concurso. 

 Produção de material didático para apoio às UCs lecionadas. 

 Investigação e produção científica na área da Eletrónica, nomeadamente relacionada 
com o projeto e implementação de sistemas embebidos. 

 Número significativo de publicações, incluindo 17 em revistas, e fator de impacto 
médio (Google Scholar: h=13). 

 Significativa participação em projetos. 

 Atividade significativa na arguência de teses e orientação de teses e/ou estágios. 

 Atividade profissional não académica muito relevante. 

 Criação de três empresas.  

 Alguma visibilidade internacional. 
 

3. Pedro Martins 

 Alguma experiência de ensino de UCs dos perfis do concurso, mas sem evidência da 

lecionação ser da sua responsabilidade.  

 Investigação e produção científica na área da Robótica e Automação, com enfoque 

na visão por computador e no processamento de imagem. 

 Número significativo de publicações, embora poucos em revista (5), e fator de 

impacto médio (Google Scholar: h=14). 

 Alguma visibilidade nacional/internacional. 

 
4. Ricardo Póvoa 

 Significativa experiência de ensino de UCs dos perfis do concurso, mas sem evidência 

da lecionação ser da sua responsabilidade.  

 Produção de material didático para apoio às UCs lecionadas. 

 Experiência no ensino em cursos de índole marítima envolvendo os requisitos da 
Convenção IMO/STCW sobre formação e certificação de oficiais de marinha mercante 
e conhecimento das tendências futuras da engenharia marítima aplicada aos navios 
mercantes. 

 Experiência na coordenação de cursos de Licenciatura, Mestrado, CET ou TeSP. 

 Investigação e produção científica na área da Eletrónica, nomeadamente no projeto 
de circuitos analógicos integrados. 

 Número significativo de publicações, incluindo 14 em revistas, e fator de impacto 
médio/baixo (Google Scholar: h=10). 

 Alguma visibilidade nacional/internacional. 

 
5. Rogério Rebelo 

 Alguma experiência de ensino de UCs dos perfis do concurso, mas sem evidência da 

lecionação ser da sua responsabilidade.   
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 Investigação e produção científica na área dos Sistemas Computacionais e 

Percepcionais.  

 Número de publicações baixo, apenas 2 em revistas, e fator de impacto baixo 

(Google Scholar: h=6). 

 Significativa participação em projetos. 

 Atividade muito significativa na arguência de teses e orientação de teses e/ou 
estágios. 
 

6. Rui Duarte 

 Larga experiência de ensino, com responsabilidade por algumas UCs. 

 Experiência na lecionação de UCs dos perfis do concurso. 

 Produção de material didático para apoio às UCs lecionadas. 

 Investigação e produção científica na área da Eletrónica, nomeadamente em FPGAs. 

 Número significativo de publicações, incluindo 10 artigos em revistas, mas fator de 
impacto baixo (Google Scholar: h=6). 

 Participação em projetos muito significativa. 

 Atividade significativa na arguência de teses e orientação de teses e/ou estágios. 

 Atividade profissional não académica relevante. 

 Criação de uma empresa.  

 Alguma visibilidade internacional.  
 

 
Conclusão 
 
Assim, e após avaliação curricular dos candidatos nas vertentes de capacidade pedagógica, 
desempenho técnico-científico e/ou profissional e em outras atividades relevantes para a 
missão de uma instituição de ensino superior, é minha opinião que a ordenação deve ser a 
seguinte: 
 

1. Luís Filipe Soldado Granadeiro Rosado 
2. Ricardo Filipe Sereno Póvoa 
3. Rui António Policarpo Duarte 
4. Eduardo Manuel Godinho Rodrigues 
5. Rogério Alexandre Botelho Campos Rebelo 
6. Pedro Alexandre Dias Martins 
7. Ana Catarina Caniço da Cruz (A. Cruz) 

 

IST, 13 de janeiro de 2021 

 

 

Pedro Manuel Brito da Silva Girão 
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ANEXO 

 

 

 

Parâmetros de avaliação  

Ana 

Catarina 

Cruz

Eduardo 

Rodrigues

Luis 

Rosado

Pedro 

Martins

Ricardo 

Póvoa

Rogério 

Rebelo

Rui 

Duarte

(Classificação C 1j  numa escala de 0 a 100 pontos)

Capacidade Pedagógica P 11  = 0.2

Responsabilidade de unidades curriculares na área disciplinar do concurso e

outras unidades curriculares em cursos de Engenharia Eletrotécnica ou

Eletrotécnica Marítima, nomeadamente: Sistemas Digitais; Microcontroladores;

Sistemas de Informação; Programação; Sistemas Informáticos, ou outras afins.

23.08 100.00 69.23 0.00 15.38 7.69 46.15

P 1  = 0.4 Experiência de docência nas componentes teóricas e práticas de

unidades curriculares na área disciplinar do concurso e outras unidades

curriculares em cursos de Engenharia Eletrotécnica ou Eletrotécnica Marítima,

nomeadamente: Sistemas Digitais; Microcontroladores; Sistemas de

Informação; Programação; Sistemas Informáticos, ou outras afins.

P 13  = 0.2
Experiência nas componentes laboratoriais e na elaboração de guiões de

trabalhos laboratoriais na área disciplinar do concurso, ou outras afins
33.33 41.67 83.33 33.33 66.67 33.33 100.00

P 14  = 0.3

Experiência no ensino em cursos de índole marítima envolvendo os requisitos

da Convenção IMO/STCW sobre formação e certificação de oficiais de marinha

mercante e conhecimento das tendências futuras da engenharia marítima

aplicada aos navios mercantes.

0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

Parâmetros de avaliação  

Ana 

Catarina 

Cruz

Eduardo 

Rodrigues

Luis 

Rosado

Pedro 

Martins

Ricardo 

Póvoa

Rogério 

Rebelo

Rui 

Duarte

(Classificação C 2j  numa escala de 0 a 100 pontos)

Capacidade Técnico-

Científica 
P 21  = 0.2 Artigos científicos em revistas internacionais e livros com revisão 5.41 87.84 100.00 27.03 91.89 10.81 60.81

P 2 = 0.4 P 22  = 0.2
Artigos noutras publicações científicas, proceedings de conferências,

comunicações, etc.
7.00 84.00 100.00 52.00 100.00 52.00 99.00

P 23  = 0.2
Participação em projetos de investigação e desenvolvimento nacionais e

internacionais
43.75 18.75 81.25 25.00 43.75 81.25 100.00

P 24  = 0.2 Arguência de teses e orientação de teses e/ou estágios 0.00 14.49 79.71 27.54 40.58 100.00 84.06

P 25  = 0.2 Experiência profissional relevante para as áreas científicas do concurso 10.00 60.00 100.00 0.00 15.00 0.00 60.00

Parâmetros de avaliação  

Ana 

Catarina 

Cruz

Eduardo 

Rodrigues

Luis 

Rosado

Pedro 

Martins

Ricardo 

Póvoa

Rogério 

Rebelo

Rui 

Duarte

(Classificação C 3j  numa escala de 0 a 100 pontos)

Atividades relevantes 

para a missão da 

Instituição

P 31  = 0.25 Experiência de participação em órgãos colegiais no ensino superior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

P 3  = 0.2 P 32  = 0.25 Coordenação de cursos de Licenciatura, Mestrado, CET ou TeSP 20.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00

P 33  = 0.25
Participação em comissões coordenadoras, grupos de trabalho, júris de

seriação e outras atividades relevantes para a missão da Instituição 
20.00 100.00 35.00 40.00 30.00 10.00 50.00

P 34  = 0.25 Publicações técnicas e experiência de prestação de serviços ou consultadorias 0.00 60.00 100.00 0.00 0.00 0.00 70.00

Ana 

Catarina 

Cruz

Eduardo 

Rodrigues

Luis 

Rosado

Pedro 

Martins

Ricardo 

Póvoa

Rogério 

Rebelo

Rui 

Duarte

Totais 21.81 50.54 63.83 23.19 60.36 29.31 60.00

O membro do Júri

Pedro Manuel Brito da Silva Girão

Data: 13 de janeiro de 2021

Tabela III. Tabela de Atividades relevantes para a missão da Instituição.

Pesos das áreas de 

avaliação
Pesos dos parâmetros

Assinatura                      

66.67 100.00 50.00 83.33

Tabela II. Tabela de Atividades relevantes para avaliação do desempenho técnico-científico.

Pesos das áreas de 

avaliação
Pesos dos parâmetros

CONCURSO DOCUMENTAL  -   EDITAL Nº 936/2020

Tabela I. Tabela de Atividades relevantes para avaliação da capacidade pedagógica Candidatos

Pesos das áreas de 

avaliação
Pesos dos parâmetros

P 12  = 0.3 83.33 83.33 66.67


