Grelha de Avaliação de Concurso Documental para Professor Coordenador na Área Técnico-científica de Terapia da Fala
da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico do Porto
Candidato:
Critérios

Pond.

Subcritérios

Atividade Pedagógica

Experiência e dedicação à Docência
(com relevância na área do concurso)

Ponderação
Máxima

Pontuação
Parâmetros
Experiência profissional como docente de cursos de
Bacharelato, Licenciatura e Mestrado, que têm como
área core do curso a área da Terapia da Fala tendo
como referência o tempo integral
Menos de 10 anos
Entre 10 e 15 anos
Mais de 15 anos
Número de Unidades Curriculares lecionadas na área
para que é aberto o concurso das quais foi responsável
Número de diferentes Unidades Curriculares lecionadas
na área para que é aberto o concurso
Número de unidades curriculares enquadradas noutros
planos de estudo

40%

30%

Júri de avaliação de relatório/dossier/Portefólio de
estágio do Bacharelato/Licenciatura na área core para o
qual é aberto o concurso
Orientador de estágio de 3º Ano de Bacharelato ou 4º
Ano de licenciatura da área core para o qual é aberto o
concurso
Participação em programas de mobilidade "IN" e “OUT”
(na qualidade de docente).
Outras atividades pedagógicas relevantes

Sub-Total 2

40%

Qualificação académica e/ou
profissional

Atividade Técnico-Científica e Profissional

Produção científica

35%

25%

Título de Especialista em Terapia e Reabilitação Terapia da Fala (DL 206/2009)
Mestrado com tema de dissertação com relevância para
a área em que é aberto o concurso
Licenciatura ou Bacharelato em Terapia da Fala
Licenciatura ou Bacharelato em área afim, com tema de
dissertação com relevância para a Terapia da Fala
Habilitação/certificação para exercer em Instituições de
prestação de cuidados de saúde (hospitais e clínicas) na
área da Terapia da Fala
Exercício de atividade profissional em Terapia da Fala

45

0

0,2

Regência/Ano

30

0

0,1

Unidade Curricular/ano
25

0

0,05

Unidade Curricular/ano
Sub-Total ponderado para 70%

0

1

Curso

15

0

5

Projeto pedagógico

30

0

0,15

Relatório/dossier/
portefólio de estágio
45

0

0,25

estudante/estágio

2

Mobilidade/ano

5

0

0,25

Atividade

5

0

Sub-Total ponderado para 30%

0
0

100

0

Sub-Total ponderado para 35%

0

15%

100%

20

Item

15

Item

10

Item

5

Item

5

Item

1,5

Ano Civil

0

Autor ou coautor de livros e/ou capítulos de livros
técnico-científicos, capítulos ou resumos de atas de
congressos ou resumos publicados em revistas
indexadas ou com revisão de pares

2

capítulo/resumo

40

0

Sub-Total ponderado para 25%

0

Editor/Coeditor/Membro do Corpo Científico
Editorial/revisor de revistas e/ou de livros técnicocientíficos
Membro integrado ou colaborador de centro de I&D
acreditado ou aprovado por entidade reconhecida
Coordenação e/ou participação em projetos nacionais ou
internacionais de investigação/inovação, com ou sem
financiamento
Outras atividades técnico-científicas externas relevantes
(ex: avaliador externo de entidades reconhecidas;
avaliador de projetos de investigação/inovação; membro
de comissões de avaliação de ciclo de estudos
(i.e.A3ES))

Orientação ou Coorientação de
Dissertação/Projeto/Relatório Final de Estágio de
Mestrado
Orientação ou Coorientação de Projeto de investigação
de Bacharelato e/ou Licenciatura concluído
Orientação científica e participação
em júris de provas académicas e
profissionais

Item

60

Moderação de sessões em eventos técnico-científicos
nacionais ou internacionais
(congressos/jornadas/simpósios/encontros/seminários)
25%

25

artigo

Membro de comissões científicas de eventos técnicocientíficos nacionais ou internacionais
(congressos/jornadas/simpósios/encontros/seminários)

30%

Ano
15
30
45

10

Autor ou co-autor de comunicação oral ou em poster, em
congresso nacional ou internacional, académico ou
profissional
Membro de sociedades, associações ou grupos técnicocientíficos

Dinamização e Intervenção em
Atividades Científicas

Pontuação

Autor ou coautor de artigos científicos em revistas
indexadas ou com revisão de pares

Orientação ou Coorientação de Tese de Doutoramento

Sub-Total 1

Nº
Atividades

100%
Doutoramento na área ou área afim da Terapia da Fala

30%

Máximo no item
Item

70%

Cursos de formação em pedagogia, em educação ou em
área da saúde que seja relevante para o processo de
ensino-aprendizagem na área para que é aberto o
concurso
Participação em projetos pedagógicos (criação de novos
cursos e planos de estudos, avaliação e reformulação de
cursos existentes, reformas educativas)

Capacitação pedagógica, atividades
de extensão e Inovação pedagógica

Pontos por
Item

Pontuação Atribuída

Júri de provas de Doutoramento (excluindo as
orientações/coorientações)
Júri de provas de Título de Especialista
Júri
de
provas
de
Mestrado
(excluindo
as
orientações/coorientações)
Júri de avaliação de projeto desenvolvido em Unidade
Curricular de Projeto de Bacharelato/Licenciatura na
área core para o qual é aberto o concurso
Júri de concursos e/ou pareceres relativos à carreira
docente do Ensino Superior

4

Comunicação/poster

35

0

5

Participação

2,5

comissão
40

0

25

0

Sub-Total ponderado para 25%

0

30

0

50

0

20

0

Sub-Total ponderado para 15%

0
0

1

sessão

4

Revista/Livro

3

Centro de I&D

5

Projeto/Ano

2,5

projeto/ciclo de estudo

5

Orientação

2,5

Orientação

1

Orientação

3,5

Júri

1,5

Júri

1,5

Júri

0,5

Júri

2,5

Júri

Atividade Organizacional

Gestão de órgãos de gestão de topo
no ensino superior

Gestão intermédia em estruturas
orgânicas estatutárias no ensino
superior

Total

40%

30%

30%

Diretor/coordenador de Departamento ou Área TécnicoCientífica, centro de investigação ou outra estrutura
orgânica estatutáriamente reconhecida
Coordenador de Curso
Membro do Conselho Geral
Membro de Conselho Científico ou Conselho TécnicoCinetífico (exclui presidência) e/ou Conselho Pedagógico
(exclui presidência)
Júri de seleção/seriação (ex: mestrado, concursos
especiais de acesso ao ES, concursos > 23 anos)
Participação em comissões institucionais internas ou
externas à IES (ex: CAAD; comissão de avaliação e
acompanhamento de curso, conselho de curso,
comissão estatutária; ...)

Membro de júris de concursos,
organização de eventos e outras
atividades relevantes

Sub-Total 3

40%

Reitor ou Vice-Reitor/Presidente ou VicePresidente/Diretor ou Subdiretor de Instituição de Ensino
Superior, incluíndo Faculdade, Unidade Orgânica e/ou
Escola.
Presidente ou Vice-Presidente do conselho científico ou
do conselho pedagógico no ensino superior.

10

Ano
100

0

Sub-Total ponderado para 40%

0

100

0

Sub-Total ponderado para 40%

0

Ano

5

Ano

3
5

Ano
Ano

2

Ano

1

Júri/Ano

10

0

2

Participação

40

0

1

Participação

20

0

Membro de comissões institucionais, de organização de
eventos técnico-científicos ou pedagógicos, de
promoção institucional ou outros, relevantes para a
instituição

1,5

Participação

20

0

Outras atividades organizacionais relevantes para o
funcionamento da instituição (ex: Consultoria/auditoria
externas; serviços na comunidade, promoção da
instituição ou outros relevantes para o funcionamento da
instituição)

0,5

Atividade

10

0

Sub-Total ponderado para 20%

0

Participação em júris de contratação de pessoal não
docente e outros júris (ex: aquisição de equipamento)
20%

30

60%

100%

0
0

O júri:
Fórmula de cálculo para atribuição da classificação final:
Classificação final = (Atividade pedagógica*0,40) + (Atividade técnico-científica e profissional*0,30) + (Atividade Organizacional*0,30)

Em caso de empate, utilizam-se, sucessivamente, os seguintes critérios de desempate:
1. Ter mais tempo de serviço docente na área tendo como referência o tempo integral;
2. Ter concluído o grau de Doutor e/ou Titulo de Especialista há mais tempo

