
Ata da reunião do júri de seriação das candidaturas ao Curso de 

Mestrado em Controlo de Gestão e Avaliação de Desempenho 
 

 

No dia oito de setembro de dois mil, vinte e dois, reuniu no ISCAL- Instituto 

Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, o júri para a seriação das 

candidaturas ao Curso de Mestrado em Controlo de Gestão e Avaliação de 

Desempenho, estando presentes os senhores professores Doutora Maria do Rosário 

Texeira Fernandes Justino (presidente), a Doutora Marina Alexandra Nunes Godinho 

Antunes e o Doutora Célia Cristina da Silva Vicente. 

 

O júri iniciou os trabalhos pela definição dos critérios de selecção, atendendo ao 

regulamento do Mestrado. 

 

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

 

- Licenciatura: Ponderação de 30%. 

- Classificação de licenciatura: Ponderação de 50%. 

- Outras competências, experiência profissional e referências profissionais e 

pessoais: Ponderação de 20%. 

 

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

 

- Área de licenciatura 

- Gestão, Contabilidade, Finanças, Economia-20 valores 

- Comércio e Negócios Internacionais, Gestão Industrial e Logística- 18 

valores  

- Gestão de Recursos Humanos, Gestão do Desporto, Gestão de Marketing– 

16 valores 

- Informática de Gestão, engenharias – 14 valores 

- Sociologia, Ciência Politica, Administração Pública-12 valores 

- Outras licenciaturas- 10 valores 

 



   

- Classificação de licenciatura: Equivalente à respetiva média final. 

 

- Nas outras competências, experiência profissional e referências profissionais e 

pessoais, consideraram-se as seguintes classificações: 

- Experiência profissional – 50% 

- Aptidões e competências pessoais, adicionais- 20% 

- Referências profissionais, pessoais, relações com comunidade- 20%  

- Outras experiências- 10% 

 

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

admitidos os de maior classificação final até ao número de vagas estabelecidas. Os 

resultados da seriação constam do mapa que se considera anexo a esta ata. 

 

Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos. 

 

 

 

___________________________________________ 
Doutora Maria do Rosário Texeira Fernandes Justino 

 

 

 

___________________________________ 
Marina Alexandra Nunes Godinho Antunes  

 

 

 

______________________________________ 
Doutora Célia Cristina da Silva Vicente 
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