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ANEXO 1 (ATA REUNIÂO 1) 
 

Concurso para Professor Adjunto - Área Disciplinar de Serviço Social 
Proposta de Pontuação das áreas da Grelha 

 
 

A) Componente Técnico-científico e Profissional - 40 % 

 

Áreas Indicadores 
Formação 

académica e 

profissional 

(graus e títulos). 

 

 

Até 30 pontos 

• Titularidade de licenciatura em Serviço Social ou equivalente nos termos do artigo 3.o da lei 121/2019 de 

25 de setembro, nos pontos 1 e 2; 

• Titularidade de Doutoramento em Serviço Social 

• Titularidade de especialista (DL 206/2009 de 31 de agosto) em Serviço Social /Trabalho Social e 

Orientação 

• Agregação 

• Outras Formações Relevantes (Pós-Graduações/especializações na área do Concurso)  

• Cargos e funções relevantes do desempenho da profissão de Assistente Social, fora do meio académico 

• Louvores 

Resultados da 

atividade de 

investigação— 

publicações . . . 

 

 

Até 25 pontos 

• Publicações em revistas no JCR/ISI 

• Publicações em revistas não JCR/ISI com circulação internacional 

• Publicações em revistas com circulação nacional com revisão por pares 

• Artigos em livros de atas (congressos Internacionais) com revisão por pares  

• Artigos em livros de atas (congressos Internacionais) sem revisão por pares  

• Artigos em livros de atas (congressos nacionais) com revisão por pares  

• Artigos em livros de atas (congressos nacionais) sem revisão por pares  

• Editor ou coeditor de livro (com ISBN)  

• Autor ou coautor de livro ou capítulo de livro (com ISBN)  

• Revisor de revista (JCR/ISI/Internacional 

Resultados da 

atividade de 

investigação — 

comunicações 

Conferências. 

 

Até 10 pontos 

• Comunicações a convite em congresso internacional 

• Comunicações orais em congresso internacional 

• Comunicações orais a convite em congresso nacional 

• Comunicações orais em congresso nacional 

• Comunicações em póster em congresso internacional 

• Comunicações em póster em congresso nacional 

• Palestras/Conferências dadas 

• Participação em congresso internacional  

• Participação em congresso nacional  

Projetos 

científicos e de 

desenvolvimento 

social e 

organização de 

outras atividades 

relevantes 

 

Até 10 pontos 

 

• Investigador em projetos internacionais 

• Investigador em projetos nacionais 

• Avaliador de projetos internacionais 

• Avaliador de projetos nacionais 

• Projetos submetidos a instituições nacionais ou internacionais sem aprovação 

• Organização de cursos e de outras atividades académicas e profissionais relevantes  

Projeto de 

investigação 

 

Até 20 pontos 

 

• Projeto de investigação com temática específica da área disciplinar em que é aberto o concurso 

 

Participação e 

arguição em 

Júris provas 

  

Até 5 pontos 

• Licenciatura  

• Mestrado  

• Doutoramento 

• Especialista 

• Maiores de 23 anos  

• Outros (na área do concurso) 
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B) Componente Pedagógica - 50 %  

 
Áreas 

 

Indicadores 

Experiência e atividade 

docente 

 

Até 40 pontos 

• Tempo e tipo de experiência no ensino superior na área específica do concurso  

• Responsável científico de unidades curriculares  

• Lecionação de UC de Licenciatura específicas da área do concurso  

• Lecionação de UC de Mestrado afetas à área disciplinar do concurso  

• Experiência profissional noutras áreas e níveis de ensino  

Desempenho docente … 

 

Até 5 pontos 

 

• Avaliação Pedagógica pelos alunos últimos 5 anos 

• Avaliação de Desempenho Docente últimos 5 anos 

Outras atividades 

académicas 

 

Até 10 pontos 

• Nomeado em grupos/comissões com relatório final 

• Organização de visitas de estudo 

• Participação em missões/mobilidade internacional 

• Criação de novos cursos 

• Reformulação cursos existentes 

• Avaliação de cursos – (autoavaliação na própria instituição) 

• Outros projetos (na área do concurso) 

Relatório de Unidade 

Curricular e outros 

documentos pedagógicos 

relevantes 

  

Até 15 pontos 

 

• Relatórios de Unidade Curricular específica da área disciplinar da abertura do concurso 

• Programa e todos os materiais/documentos fundamentais para o funcionamento das UC 

• Elaboração de manuais, guiões, livros de texto e outros manuais de apoio à docência 

Orientação de trabalhos 

Científicos conducentes a 

graus académicos    

 

Até 10 pontos 

 

• Licenciatura 

• Mestrado 

• Doutoramento 

Supervisão científico-

pedagógica de Estágios  

 

Até 20 pontos 

 

• Licenciatura de Serviço Social 

• Mestrado 

 

C) Outras atividades relevantes para a missão da instituição - 10 % 

 
Áreas 

 

Indicadores 

Participação em 

órgãos/comissões … 

 

Até 60 pontos 

• Presidente do CTC/CC  

• Presidente do CP  

• Presidente de outros órgãos estatutários 

• Vice-presidente de órgãos estatutários 

• Secretário de órgãos estatutários 

• Membro de órgãos estatutários 

• Presidente/coordenador de Departamento/UTC 

• Responsável por outras estruturas na escola 

• Coordenador de curso (Licenciatura, Mestrado, doutoramento) 

• Vogal da comissão científica mestrados 

• Outras comissões 

Outros cargos . . .  

 

Até 20 pontos 

 

• Cargos de nomeação pelo Reitor/Presidente  

• Outros . . .  
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Outras atividades . . .  

 

Até 20 pontos 

• Responsável de protocolo 

• Atividades de divulgação  

• Outras atividades com relevância para âmbito que está aberto o concurso e que o júri considere 

relevantes 

 

Às atividades dos últimos cinco (5) anos é atribuída uma valoração de 15%  

 

A Presidente do júri 

Marai de Fátima Carmona Simões da Paixão 

(Professora Coordenadora Principal) 
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