
 

 
ANO LETIVO 2017/2018 

 
 

CRITÉRIOS DE SERIAÇÃO DOS CANDIDATOSi 
 
 

Critério de seriação Ponderação na nota final de seriação 

Licenciatura 40% da classificação final 

Classificação obtida na licenciatura 40% da classificação final 

Outras competências, experiência 
profissional e referências 
profissionais e pessoais 

20% da classificação final 

 
 
Licenciatura 
 
A(s) licenciatura(s) com maior relevância para o mestrado em análise terá(ão) a classificação 

de 20 (vinte) valores. 

Para as restantes licenciaturas o júri definirá a sua hierarquização no que se refere à sua 

relevância para o mestrado, atribuindo as classificações de 18 (dezoito) valores, 16 

(dezasseis) valores, 14 (catorze) valores, 12 (doze) valores e 10 (dez) valores. 

 
Classificação obtida na licenciatura 
 
A classificação obtida na licenciatura terá de 10 (dez) a 20 (vinte) valores, consoante a 

respectiva média. 

 
Outras competências 
 
O júri de selecção de cada mestrado poderá valorizar, designadamente, conhecimentos de 

línguas estrangeiras, conhecimentos de informática e sistemas de informação, 

conhecimentos tecnológicos e outros que se mostrem relevantes, para uma melhor 

adequação do perfil dos candidatos aos objectivos do ciclo de estudos e aos conteúdos das 

Unidades Curriculares. 

 



 

 
Experiência profissional 
 
Tratando-se de cursos de especialização, será valorada a experiência profissional que se 

mostre estar numa linha de evolução consonante com os objectivos do ciclo de estudos. 

O facto de o candidato possuir outros cursos e habilitações em áreas afins, numa perspectiva 

de complementaridade, deverá igualmente constituir elemento relevante para efeitos dos 

critérios de selecção de cada ciclo de estudos. 

 
Referências profissionais 
 
Poderão ser tidas em conta pelo júri de selecção cartas de recomendação emitidas por 

superiores hierárquicos, dando argumentos e referências profissionais favoráveis e 

relevantes no âmbito do curso de mestrado. 

 
Referências pessoais 
 
Tratando-se de alunos sem experiência profissional, poderão ser consideradas no processo 

de selecção, referências pessoais dadas por antigos professores, atestando das capacidades 

pessoais dos alunos, da sua vocação e da vantagem em termos formativos que o ciclo de 

estudos terá para a formação académica do aluno. 

 

Contactos 

Para mais informações, contacte: 

 

ISCAL 

Serviço Pedagógico do 2º Ciclo  
Piso 0 - sala 0.14 Balcão Único 
Av. Miguel Bombarda, 20 
1069-035 LISBOA 
Tel.: 217 984 500 (Exts. 60540) 
E-mail: gm@iscal.ipl.pt   
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