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1 – Análise das candidaturas e admissão dos/as candidatos/as 
 
Foram recebidas as candidaturas de: 
 

Tânia Sofia Fernandes Pires 

Ana Filipa Pereira Oliveira 

Elisabete Passos Barros 

Issa Jamil Qasim Alkinj 

 
 
Da análise efetuada, verificou-se que três dos/as quatro candidatos/as cumprem os requisitos de 
admissão. A candidata Tânia Sofia Fernandes Pires ficou excluída do concurso por não possuir 
Doutoramento há menos de 3 anos, conforme mencionado na alínea a) do nº 2 do Edital de abertura 
de concurso, com referência ESE_inED_BIPD_2022_01. 
 
2 – Classificação dos/as candidatos/as atendendo aos critérios A e B 
Os elementos do júri pontuaram individualmente os critérios A e B, de acordo com o presente no 
Edital de abertura do concurso e os critérios detalhados na Ata n. º1. As pontuações dos/as três 
candidatos/as foram comparadas e foi calculada a média final para os subcritérios em análise. 
 
O Quadro I apresenta as classificações provisórias dos/as candidatos/as, segundo os critérios em 
avaliação e o valor total. 
 
 

Local da reunião Videoconferência 

Júri 

Presidente: Maria Manuela Pires Sanches Fernandes Ferreira 

Vogais: Sílvia Araújo de Barros 

João Paulo Ferreira Delgado 

Ordem de trabalhos 
1 – Análise das candidaturas e admissão dos/as candidatos/as 

2 – Classificação dos/as candidatos/as atendendo aos critérios A e B 
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Quadro I – Classificações Provisórias e Valor Total Obtido 
 

Candidato/a 

Critério A - Avaliação do Curriculum Vitae e adequação do 
perfil do/a candidato/a ao posto, com valoração de 0 a 20 

pontos (ponderação 60%) 

Total 
Critério 

A 

Critério B – Carta de motivação, com valoração de 0 a 20 (ponderação 
30%) 

Total 
Critério 

B 

Total 
Critéri
o A+B 

Subcritério 
A1 Percurso 
Académico 

(ponderação 
30%) 

Subcritério A2 - Currículo Pessoal 
(ponderação 70%) 

Subcritério B1 - 
Manifestação 
de interesse 
(ponderação 

10%) 

Subcritério B2 – Proposta de projeto de investigação 
(ponderação 90%) 

         
Doutoramento 
em Ciências 
da Educação 
e áreas afins  

Atividade 
científica na 
área das 
Ciências da 
Educação ou 
áreas 
associadas 
(publicação de 
artigos, 
comunicações
, etc.) – até 7 
valores 
(declarada/ 
comprovada) 

Domínio de 
metodologias 
de investigação 
qualitativas e 
quantitativas – 
recolha, 
preparação, 
tratamento e 
análise de 
dados 
qualitativos e 
quantitativos – 
até  valores 
(declarado/ 
comprovado) 

Proficiência 
comprovada 
na língua 
inglesa - até 
6 valores 
(declarada/ 
comprovada) 

Valorizar-se-á a 
clareza com que 
o/a candidato/a 
identifica os 
motivos 
subjacentes à 
sua candidatura 
e as 
competências 
com que pensa 
poder contribuir 
para as 
atividades de 
investigação do 
inED 

Relevância 
fundamentada 
da temática do 
estudo: 
valorizar-se-á 
a 
contextualizaç
ão da 
proposta com 
a área da 
Formação de 
Professores e 
Educadores – 
7 valores 

Qualidade 
científica da 
metodologia da 
proposta de projeto 
de investigação: 
deverá considerar-
se a relevância da 
metodologia da 
investigação 
proposta, tendo em 
conta a sua 
clareza, 
consistência e 
coerência com os 
objetivos definidos 
– 7 valores 

Exequibilidade 
do projeto de 
investigação: 
valorizar-se-á a 
adequação das 
atividades para 
alcançar os 
objetivos 
definidos em 
função do tempo 
indicado para a 
consecução dos 
mesmos – 6 
valores 

Ana Filipa Pereira 
Oliveira 

 
20 4 5 3 14,4 12 5 5 5 14,7 13,05 

Elisabete Passos 
Barros 

 
20 2 5,5 2,5 13 13,5 5 3 3 11,25 11,175 

Issa Jamil Qasim 
Alkinj 

 
20 4 2 5 13,7 13,5 5 4 2 11,25 11,595 
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Ficou decidido proceder à audiência prévia dos/as candidatos/as, dando um prazo de 10 (dez) dias 
úteis para os mesmos se pronunciarem por via eletrónica.  
Após esse prazo, os/as três candidatos/as admitidos/as serão convocados/as para entrevista a 
decorrer no dia 25 de julho entre as 9:00 e as 12:00, por forma a avaliar o Critério C.  
 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi elaborada a presente ata que vai ser 
assinada por todos os membros do Júri. 
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