
Acta da reunião de seriação das candidaturas ao 11º Curso de 

Mestrado em Contabilidade e Gestão das Instituições Financeiras 

No segundo dia do mês de Setembro de dois mil e dezanove pelas onze horas reuniu o 

júri para a seriação das candidaturas ao 11º Curso de Mestrado em Contabilidade e Gestão 

das Instituições Financeiras, composto pelos Professores Coordenadores Ana Maria 

Sotomayor (Presidente), Jorge Martins Rodrigues e José Manuel Oliveira Pires. 

O júri iniciou os trabalhos pela definição dos critérios de selecção, tendo como referência 

os critérios constantes do Regulamento dos cursos de Mestrado. 

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

 Tipo de licenciatura – Ponderação de 40% 

 Classificação obtida na 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 dos itens referidos 

anteriormente: 

 Tipo de licenciatura 

Administração Pública – 16 pontos 

Contabilidade - ramo Contabilidade – 20 pontos 

Contabilidade – ramo Fiscalidade – 20 pontos 

Contabilidade, Fiscalidade e Auditoria – 20 pontos 

Contabilidade e Fiscalidade – 20 pontos 

Economia – 18 pontos 

Finanças – 20 pontos 

Finanças Empresariais – 20 pontos 

Gestão – 20 pontos 

Gestão Comercial e de Vendas – 20 pontos 

Gestão Turística - 16 pontos 

Matemática Aplicada à Economia e à Gestão – 20 pontos 

Secretariado de Direção e Administração – 10 pontos 

 Bacharelato 

Bacharelato em Contabilidade – 14 pontos 

 Classificação de licenciatura/bacharelato 

É equivalente à respectiva média final. 



 Experiência profissional 

 Em instituições financeiras: 3 ou mais anos – 20 pontos 

 Em instituições financeiras: menos de 3 anos – 18 pontos 

 Noutras áreas: 3 ou mais anos – 14 pontos 

 Noutras áreas: menos de 3 anos – 10 pontos 

 Sem experiência – 0 pontos 

 Outras competências 

 Mestrado – 20 pontos 

 Duas ou mais pós-graduações – 18 pontos 

 Uma pós-graduação – 14 pontos 

 Uma ou mais especializações – 12 pontos 

 Idiomas – Nível Superior – 14 pontos 

            Idiomas – Nível Médio – 12 pontos 

 Informática - Nível Superior – 14 pontos 

            Informática - Nível Médio – 12 pontos 

 Referências profissionais 

ROC ou TOC – 20 pontos 

 Professor do ensino superior – 18 pontos 

 Professor do ensino secundário/Formador com CAP – 16 pontos 

 Detentor de CET – 14 pontos 

 Outras – 12 pontos 

 Referências pessoais  

 Carta de recomendação – 10 a 20 pontos 

 Projetos de responsabilidade social – 10 a 20 pontos 

 Participação no programa ERASMUS – 14 pontos 

Desportista federado – 16 pontos 

 Outras – 10 pontos 

Aprovados os critérios, o júri aplicou as regras aos candidatos, tendo considerado 

admitidos os que obtiveram uma maior classificação até se perfazer o número de vagas 

estabelecidas (trinta). Os resultados da seriação constam do mapa que se anexa a esta acta. 

Nada mais havendo a tratar foram encerrados os trabalhos pelas 12.30 horas. 

 

Ana Maria Sotomayor Jorge Martins Rodrigues José Manuel Oliveira Pires 

(Prof. Coordenador)                 (Prof. Coordenador)                  (Prof. Coordenador) 


