
Ata da reunião de seriação das candidaturas ao 13º Curso de Mestrado em Auditoria 

 

Em 2 de setembro de dois mil e dezanove, pelas dezassete horas, reuniu, no ISCAL, o Júri para 
a seriação das candidaturas ao 13º. Curso de Mestrado em Auditoria estando presentes os 
senhores professores Gabriel Correia Alves (Coordenador do Mestrado), Ana Isabel Marinho 
Pires e Carlos Manuel da Silva Nunes. 

O Júri iniciou os trabalhos pela definição dos critérios de seleção, atendendo ao Regulamento 
do Mestrado. 

Neste âmbito aprovou os seguintes itens de classificação e respetivas ponderações: 

 - Tipo de licenciatura – Ponderação de 40%. 

 - Classificação de licenciatura – Ponderação de 40%. 

 - Experiência profissional – Ponderação de 10%. 

 - Outras competências – Ponderação de 5%. 

 - Referências profissionais – Ponderação de 2.5%. 

- Referências pessoais – Ponderação de 2.5% 

Foram também aprovadas as seguintes classificações para cada um daqueles itens: 

 -Tipo de licenciatura 

 Auditoria – 20 pontos 

 Contabilidade – 20 pontos 

 Contabilidade e Finanças/Contabilidade e Fiscalidade – 18 pontos 

Finanças Empresariais/Controlo Financeiro – 18 pontos 

 Gestão de Empresas/Gestão Geral – 18 pontos 

 Fiscalidade – 18 pontos 

 Economia/Gestão e Administração Pública – 16 pontos 

 Direito/Solicitadoria - 14 pontos 

 Outras – 10 pontos 

- Classificação de licenciatura 

 - Equivalente à respetiva média final. 

 - Experiência profissional 

 - Em Auditoria: 3 ou mais anos – 20 pontos 

 - Em Auditoria: menos de 3 anos – 18 pontos 



 - Noutras áreas (contabilística, administrativa ou afim): 3 ou mais anos – 14 pontos 

 - Noutras áreas (contabilística, administrativa ou afim): menos de 3 anos – 10 pontos 

 - Sem experiência relevante para o Curso –  0 pontos 

 - Outras Competências 

 1 Mestrado – 20 pontos 

 2 ou mais Pós-graduações – 18 pontos 

 1 Pós-graduação – 14 pontos 

 1 ou mais especializações – 12 pontos 

 Idiomas – Nível Superior – 14 / Nível Médio – 12  

 Informática - Nível Superior – 14 / Nível Médio – 12 

 - Referências Profissionais 

 ROC/CIA/CISA – 20 pontos 

 Frequência de estágio ROC/Certificação IIA – 18 pontos. 

Prof. Ensino Superior – 16 pontos 

Contabilista certificado/Técnico de Auditoria Tributária – 14 pontos 

 Prof. Ensino Secundário/Formador com CAP – 12 pontos 

 Outras – 10 pontos 

- Referências Pessoais  

 - Carta de recomendação – 10 a 20 pontos. 

 - Projetos de Responsabilidade Social – 10 a 20 pontos. 

Aprovados os critérios, o Júri aplicou as regras aos candidatos conforme seriação em anexo 
sendo preenchido o número limite de vagas (trinta), incluindo um candidato que deve 
proceder à entrega de documento em falta. Existem ainda catorze candidatos, com condições 
de admissão, mas que excedendo o número de vagas não podem neste momento matricular-
se. Existem igualmente seis candidatos não seriados por estarem em fase de conclusão das 
respetivas licenciaturas ou por não a comprovarem.  

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, pelas 20.00 horas. 
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