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Considerando os critérios de seleção e os parâmetros de avaliação constantes do Edital de 
abertura do concurso para a Área Disciplinar de Engenharia Eletrotécnica Marítima, para os 
perfis de Sistemas Digitais, Microcontroladores e Computadores, efetuei a análise dos currículos 
dos candidatos e procedi à respetiva classificação, de acordo com a escala numérica de 0 a 100, 
tendo resultado as classificações que constam na tabela anexa relativamente aos sete 
candidatos admitidos a concurso. 

Seguidamente identifico para cada um dos candidatos os aspetos que considerei mais relevantes 
na análise dos curricula e o seu grau de adequação à área do concurso, e que suportam as 
classificações apresentadas. 

 

Ana Catarina Caniço da Cruz 

Doutoramento realizado em 2018 no Instituto Superior Técnico 

Área de interesse predominante em comunicação sem fios e antenas, tendo participado em 
projetos nessas áreas. 

É um dos candidatos com experiência docente relevante, nas componentes teóricas e práticas. 

Experiência docente relevante na componente laboratorial. 

É uma candidata com publicações de qualidade, embora predominantemente fora da área a que 
o concurso se refere. 

É uma candidata com experiência relevante na orientação de estágios. 

 

Eduardo Manuel Godinho Rodrigues 

Doutoramento realizado em 2015 na Universidade da Beira Interior. 

Área de interesse predominante em energia. 

É um dos candidatos com experiência docente relevante, nas componentes teóricas e práticas. 

Experiência docente relevante na componente laboratorial. 

É um dos candidatos que se destaca na participação em projetos de investigação. 

É um dos candidatos que se destaca em termos do número elevado de publicações, embora 
apenas um número pequeno delas possa ser considerado adequado à área em que o concurso 
se refere. 

É um dos candidatos com participações significativas em atividades editoriais e de revisão de 
artigos técnico-científicos. 

É um dos candidatos com experiência profissional industrial/empresarial e/ou de consultoria 
relevante. 

 



Luis Filipe Soldado Granadeiro Rosado 

Doutoramento realizado em 2014 no Instituto Superior Técnico. 

Área de interesse predominante em ensaios não destrutivos/eletrónica/processamento de 
sinal. 

É um candidato com experiência docente muito relevante enquanto responsável por UC na área 
disciplinar do concurso. 

É um dos candidatos com experiência docente relevante, nas componentes teóricas e práticas. 

Experiência docente relevante na componente laboratorial. 

É um dos candidatos que se destaca na participação em projetos de investigação. 

É um dos candidatos com um número elevado de publicações de qualidade, embora 
predominantemente fora da área a que o concurso se refere. 

É um dos candidatos com experiência relevante na arguição e orientação de teses. 

É um dos candidatos com experiência profissional industrial/empresarial e/ou de consultoria 
relevante. 

 

Pedro Alexandre Dias Martins 

Doutoramento realizado em 2012 na Universidade de Coimbra. 

Área de interesse predominante em visão por computador e processamento de imagem. 

Experiência docente relevante na componente laboratorial. 

É um dos candidatos com um número elevado de publicações de qualidade, embora 
predominantemente fora da área a que o concurso se refere. 

É um candidato com participação em atividades editoriais e de revisão de artigos técnico-
científicos. 

 

Ricardo Filipe Sereno Póvoa 

Doutoramento realizado em 2018 no Instituto Superior Técnico. 

Área de interesse predominante em eletrónica e circuitos/sistemas. 

É um dos candidatos com experiência docente relevante, nas componentes teóricas e práticas. 

Experiência docente relevante na componente laboratorial. 

É o único candidato com experiência de ensino em cursos de índole marítima. 

É um dos candidatos com um número elevado de publicações de qualidade, embora 
predominantemente fora da área a que o concurso se refere. 

É um dos candidatos com experiência na arguição e orientação de teses. 

 



Rogério Alexandre Botelho Campos Rebelo 

Doutoramento realizado em 2016 na Universidade Nova de Lisboa. 

Área de interesse predominante em modelação de sistemas. 

É um dos candidatos com experiência docente relevante, nas componentes teóricas e práticas. 

Experiência docente relevante na componente laboratorial. 

É um dos candidatos que se destaca na participação em projetos de investigação. 

É um dos candidatos com experiência relevante na arguição e orientação de teses. 

É um dos candidatos que se destaca em termos do número de publicações consideradas 
adequadas à área em que o concurso se refere. 

 

Rui António Policarpo Duarte 

Doutoramento realizado em 2014 no Imperial College London. 

Área de interesse predominante em dispositivos reconfiguráveis (FPGAs). 

É um dos candidatos com experiência docente relevante, nas componentes teóricas e práticas. 

Experiência docente relevante na componente laboratorial. 

É um dos candidatos que se destaca na participação em projetos de investigação, 
nomeadamente como investigador responsável. 

É um dos candidatos com experiência relevante na arguição e orientação de teses. 

É um dos candidatos que se destaca em termos do número e qualidade de publicações 
consideradas adequadas à área em que o concurso se refere. 

É um dos candidatos com experiência profissional industrial/empresarial e/ou de consultoria 
relevante. 

 

Data: 13/1/2021 

Assinatura:  
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Nome: Luís Filipe dos Santos Gomes 

 



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.

0 50 100 0 30 30 50

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

100 100 100 100 100 100 100

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 0 0 0 100 0 0

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 30 70 30 30 30 50 80

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

30 30 30 30 30 100 100

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

70 100 100 40 70 100 100

P 24  = 0.2 Arguência de teses e orientação de teses e/ou estágios 50 35 100 40 50 100 100

P 25  = 0.2 Experiência profissional relevante para as áreas científicas do concurso 100 100 100 100 100 100 100

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 40 0 0 0 0 40

P 3  = 0.2 P 32  = 0.25 Coordenação de cursos de Licenciatura, Mestrado, CET ou TeSP 50 0 0 0 50 0 0

P 33  = 0.25 Participação em comissões coordenadoras, grupos de trabalho, júris de seriação e
outras atividades relevantes para a missão da Instituição 

0 80 66 75 50 66 75

P 34  = 0.25 Publicações técnicas e experiência de prestação de serviços ou consultadorias 0 70 100 0 0 0 25

Ana 
Catarina 

Cruz

Eduardo 
Rodrigues

Luis 
Rosado

Pedro 
Martins

Ricardo 
Póvoa

Rogério 
Rebelo

Rui 
Duarte

Totais 44,9 60,3 65,1 39,35 61,8 61,7 69,4

O membro do Júri
Luis Filipe dos Santos Gomes
Data: 13-Janeiro-2021
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Candidatos

100 100

Pesos das áreas de 
avaliação

Pesos dos parâmetros

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

Assinatura                      

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

Pesos das áreas de 
avaliação

Pesos dos parâmetros

100P 12  = 0.3

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

Pesos das áreas de 
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Pesos dos parâmetros




