
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.

27,69 100,00 49,23 0,00 36,92 52,31 61,54

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

75,00 50,00 42,86 14,29 100,00 21,43 75,00

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 12,50 100,00 53,13 36,46 66,15 14,58 65,63

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

22,56 100,00 75,61 87,80 73,78 62,80 69,51

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

68,07 3,36 43,28 16,81 58,82 49,57 100,00

P 24  = 0.2 Arguência de teses e orientação de teses e/ou estágios 13,11 10,92 48,06 17,48 55,34 96,12 100,00

P 25  = 0.2 Experiência profissional relevante para as áreas científicas do concurso 27,78 33,33 38,89 5,56 100,00 15,56 85,56

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 0,00 100,00

P 3  = 0.2 P 32  = 0.25 Coordenação de cursos de Licenciatura, Mestrado, CET ou TeSP 0,00 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 100,00 21,43 0,00 0,00 0,00 0,00 57,14

P 34  = 0.25 Publicações técnicas e experiência de prestação de serviços ou consultadorias 0,00 33,33 100,00 0,00 66,67 0,00 10,00

Ana 
Catarina 

Cruz

Eduardo 
Rodrigues

Luis 
Rosado

Pedro 
Martins

Ricardo 
Póvoa

Rogério 
Rebelo

Rui 
Duarte

Totais 31,32 40,55 38,12 16,21 66,97 27,51 64,94

O membro do Júri
Manuel Martins Barata

Data
Assinatura                      

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

Pesos das áreas de 
avaliação

Pesos dos parâmetros

54,84P 12  = 0.3

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

16,13 61,29 20,97 100,00

Candidatos

50,00 41,94

Pesos das áreas de 
avaliação

Pesos dos parâmetros

Tabela I. Tabela de Atividades relevantes para avaliação da capacidade pedagógica
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Relatório de Avaliação 
Vogal Manuel Martins Barata 

 
Concurso documental para professor adjunto, área disciplinar de Engenharia Electrotécnica 
Marítima, perfis de Sistemas Digitais, Microcontroladores e Computadores. De acordo com o 
Edital n.º 936/2020, publicado no Diário da República, 2ª série  PARTE E, nº 168, em 28 de 
agosto de 2020. 

 
Por ordem alfabética, foram admitidos a concurso os candidatos: 

 Ana Catarina Caniço da Cruz 

 Eduardo Manuel Godinho Rodrigues 

 Luis Filipe Soldado Granadeiro Rosado 

 Pedro Alexandre Dias Martins 

 Ricardo Filipe Sereno Póvoa 

 Rogério Alexandre Botelho Campos Rebelo 

 Rui António Policarpo Duarte 
 

De acordo com o Edital do Concurso, os candidatos deverão ser avaliados e ponderados de 

acordo com as seguintes componentes: (a) a capacidade pedagógica do candidato na área para 

que é aberto o concurso; (b) o desempenho técnico-científico do candidato na mesma área; (c) 

e ainda o desempenho de outras atividades relevantes para a missão de uma instituição de 

ensino superior que tenham sido desenvolvidas pelo candidato. Estas componentes devem ser 

compatíveis com a área disciplinar em que é aberto o concurso e adequadas à categoria de 

Professor Adjunto.  

 

Sendo necessário atribuir pontuações aos vários critérios especificados nas TABELAS I, II e III do 

Edital do concurso, as quais só têm um significado relativo e validade no âmbito do presente 

concurso, optei por atribuir pontuação máxima (100) ao candidato que apresenta melhor  

produção e adequada ao critério em causa. Neste caso, e dado o caráter relativo desta 

avaliação, são dadas pontuações inferiores aos outros candidatos que, embora também 

apresentem uma atividade de enorme mérito, em termos relativos se encontram abaixo do 

candidato a que foi atribuída a pontuação máxima.  

 

Relativamente à componente  (a) capacidade pedagógica do candidato na área para que é 

aberto o concurso (P1=40%), a classificação de 100%  para os parâmetros avaliação P11, P12, P13 

e P14   foi atribuída, respetivamente, aos candidatos:  Eduardo Rodrigues,  Rui Duarte, Ricardo 

Póvoa e Ricardo Póvoa por terem sido os que mais pontuaram em cada um destes parâmetros. 

Os restantes candidatos foram pontuados com valor inferior  na devida proporção relativa em 

cada um dos parâmetros referidos.  O candidato Pedro Martins não apresenta atividade 

passível de ser pontuada no parâmetro  P11. No parâmetro P14 apenas o candidato Ricardo 

Póvoa apresenta atividade desenvolvida no âmbito deste parâmetro. Nos restantes 
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parâmetros todos os candidatos apresentaram atividade que foi pontuada de acordo com o 

método já exposto.   

 

Para a componente  (b) desempenho técnico-científico do candidato na mesma área 

(P2=40%),  para os parâmetros P21 e P22, a classificação de 100% foi atribuída ao candidato 

Eduardo Rodrigues.  Para os parâmetros P23 e P24  a classificação de 100% foi atribuída ao 

candidato Rui Duarte. No parâmetro P25 a classificação de 100% foi atribuída ao candidato 

Ricardo Póvoa. Os restantes candidatos foram pontuados com valor inferior  na devida 

proporção relativa em cada um dos parâmetros referidos. Todos os candidatos pontuaram nos 

parâmetros referidos anteriormente. 

 

Por último na componente  (c) desempenho de outras atividades relevantes para a missão de 

uma instituição de ensino superior que tenham sido desenvolvidas pelo candidato, no 

parâmetro P31 apenas pontuou o candidato Rui Duarte a quem foi atribuído 100%. No 

parâmetro P32 apenas pontuou o candidato Ricardo Póvoa que obteve assim 100%. Para o 

parâmetro P33 a pontuação de 100%  foi atribuída à candidata Ana Cruz, tendo os candidatos 

Eduardo Rodrigues e Rui Duarte obtido pontuação inferior e os restantes não tiveram 

pontuação. O candidato Luís Rosado obteve pontuação máxima no parâmetro P34 tendo os 

candidatos Eduardo Rodrigues, Ricardo Póvoa  e Rui Duarte obtido pontuação inferior. Os 

restantes candidatos não obtiveram pontuação.  Os resultados das pontuações desta 

componente mostram que  houve muito poucos candidatos a pontuar sinal de que os 

candidatos, na sua maioria, desenvolveram ainda pouco currículo nesta componente.  

 

Por fim quero deixar uma mensagem de encorajamento aos candidatos para que continuem a 

trabalhar para a melhoria do seu CV nas componentes em que, relativamente aos mais 

classificados, tiveram classificação inferior. Estas classificações são relativas e como tal uma 

classificação baixa não deverá ser entendida como falta de mérito mas sim o resultado de uma 

comparação para efeitos de seriação de acordo com a grelha de pontuação publicada no Edital 

do concurso e aplicável apenas neste fim. 

 

 

Lisboa 13 de Janeiro de 2021. 
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