Doutoramento em Serviço Social
Ata n.º1
Critérios de seleção e seriação de candidatos 2019/2020

Aos dez dias do mês de janeiro do ano de 2019, reuniu a Comissão de Análise de
Candidaturas para seleção e seriação dos candidatos ao Doutoramento em Serviço Social,
constituída pelos Professor Doutor Jorge M. L. Ferreira, Professora Doutora Maria João
Pena e Professora Doutora Maria Inês Amaro, com vista à definição dos critérios de
seleção e seriação dos candidatos ao Doutoramento em Serviço Social em 2019/2020.

A Comissão deliberou aprovar os seguintes critérios:
1 — Em conformidade com as Normas Regulamentares Gerais dos Doutoramentos do
ISCTE -IUL, artigo 11.º, definem-se para o Doutoramento em Serviço Social os seguintes
critérios, expressos numa escala de 0 a 20 valores:
a) Currículo escolar = 35 %, (mínimo 0 e máximo 7 valores);
b) Currículo científico = 35 % (mínimo 0 e máximo 7 valores);
c) Currículo profissional = 30 % (mínimo 0 e máximo 6 valores).
2 — Os indicadores de avaliação para cada alínea do número anterior são publicados
anualmente conjuntamente com o processo de candidaturas.
3 — Consideram-se aprovados os candidatos que, somadas as pontuações obtidas em
cada um dos critérios obtenham uma classificação final igual ou superior a 10 valores.
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4 — Os candidatos assim apurados serão ordenados de acordo com a respetiva
classificação, sendo selecionados os candidatos em número correspondente ao limite de
vagas fixado para esse ano letivo.

A Comissão de Análise de Candidaturas:

______________________________________
O(a) Diretor(a) do ciclo de estudos, Professor Doutor Jorge M. L. Ferreira

______________________________________
Professora Doutora Maria João Pena

______________________________________
Professora Doutora Maria Inês Amaro
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