
 

 

 

Acesso aos cursos de mestrado de Educação, 
Grau de Mestre em Educação Pré‐Escolar e Ensino do 1.º Ciclo do 

Ensino Básico 
Edição de 2019/2020 

 
Critérios de seleção e seriação e respetivas ponderações 

 
A) Classificação final da licenciatura e de outros graus académicos (60%) 

Dados Curriculares  Pontuação 

a) Média da Licenciatura. 
1 ponto por cada valor da licenciatura em Educação Básica ou no 
domínio da educação pré‐escolar ou ensino básico; 
0 pontos em licenciaturas fora dos domínios referidos. 

b) Formações de nível superior e/ou pós‐graduada na área 
especifica de Ensino Básico, realizadas após a conclusão da 
licenciatura. 

2 pontos por cada curso de formação superior; 
0,5 pontos em cursos de outras áreas afins do Ensino Básico. 

Fórmula de cálculo parcial: 
Para a determinação do valor final de A), aplica‐se a fórmula: A = (2a+b)/3 

 
B) Curriculum académico, científico e técnico (20%) 

Dados Curriculares  Pontuação 

a) Comunicações no domínio científico da Educação Pré‐escolar ou 
Ensino Básico; 

1ponto por cada comunicação no domínio especifico;  
1
2	ponto em parceria; 

0 pontos por cada comunicação noutros domínios não adstritos ao 
ensino básico. 

b) Publicações no domínio científico da Educação pré‐escolar ou 
Ensino Básico; 

1 ponto por cada comunicação publicada no domínio;  
1
2	ponto em parceria; 

5 pontos por cada livro no domínio especifico;  
2,5 pontos em parceria; 
0 pontos por cada publicação noutros domínios não adstritos ao 
ensino básico. 

c) Frequência de ações de formação e/ou especializada no domínio
científico da Educação Pré‐escolar ou Ensino Básico; 

1 ponto por cada 25 horas de formação acreditada no domínio em 
causa; 
0 pontos em ações de formação noutros domínios. 

Fórmula de cálculo parcial: 
Para a determinação do valor final de B), aplica‐se a fórmula: B = (a+b+c) /3 

 
C) Curriculum Profissional (20%) 

Dados Curriculares  Pontuação 

a) Experiência de ensino na Educação Pré‐escolar ou Ensino Básico;
0,5 pontos por cada ano completo de experiência na educação 
Pré‐escolar ou Ensino Básico; 
0 pontos por cada ano em atividades profissionais não docentes. 

b) Experiência em projetos escolares, locais ou nacionais do Ensino 
Básico; 

0,5 pontos por cada ano completo na Educação Pré‐escolar ou 
Ensino Básico em projetos escolares de âmbito nacional e 
acreditados nos referidos domínios; 
0,25 pontos por cada ano em projetos escolares locais no domínio 
em causa; 
0 pontos por cada ano em projetos de outra natureza e/ou âmbito 
não diretamente relacionados com o ensino básico. 

c) Experiência na formação de professores; 

1,5 pontos por cada ano completo em funções de formação 
específica de formação e orientação de professores da Educação 
Pré‐escolar ou Ensino Básico; 
0 pontos por cada ano em formações de outra natureza. 

Fórmula de cálculo parcial: 
Para a determinação do valor final de C), aplica‐se a fórmula: C = (a+b+c) /3 

Fórmula de Cálculo Final: 
A classificação final (CF) será obtida por aplicações da fórmula: 

CF= (A+B+C) /3 
Em caso de empate, serão usados os seguintes critérios (de aplicação sucessiva):  
1‐ Média da licenciatura; 
2‐ Pontuação obtida em projetos escolares de âmbito nacional e acreditados no domínio da Educação Pré‐escolar ou Ensino básico. 



 

Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 
Mestre em Ciências do Desporto 

Ano Letivo de 2019/2020 

A) Habilitações Académicas 

Dados Curriculares Pontuação 

a) Média da Licenciatura 

1 ponto por cada valor da licenciatura no domínio das 
Ciências do Desporto; 

0 pontos em Licenciaturas fora do domínio das Ciências do 
Desporto; 

b) Formação de nível superior e/ou pós- graduada na 
área específica das Ciências do Desporto, 
realizadas após a conclusão da licenciatura 

2 pontos por cada valor final do curso de formação superior; 

0,5 pontos em cursos de outras áreas afins. 

Fórmula de cálculo parcial: 
Para a determinação do valor final de A), aplica-se a fórmula: A = (2a+b)/3 

 

B) Formação Complementar 

Dados Curriculares Pontuação 

a) Comunicações no domínio científico das 
Ciências do Desporto 

1 ponto por cada comunicação no domínio das Ciências do 
Desporto; 

½ ponto em coautoria; 

0 pontos comunicações fora do âmbito do domínio das 
Ciências do Desporto. 

b) Publicações no domínio científico das Ciências 
do Desporto 

1 ponto por cada comunicação publicada no domínio das 
Ciências do Desporto; 

½ ponto em coautoria; 

5 pontos por cada livro no domínio das Ciências do Desporto; 

2,5 pontos em coautoria; 

0 pontos por publicações fora do âmbito do domínio das 
Ciências do Desporto. 

c) Frequência de ações de formação e/ou 
especialização no domínio científico 

1 ponto por cada 25 h de formação acreditada no domínio das 
Ciências do Desporto; 

0 pontos em ações de formação fora do âmbito do domínio 
das Ciências do Desporto. 

Fórmula de cálculo parcial: 
Para a determinação do valor final de B), aplica-se a fórmula: B = (2a+b+1/2c)/3,5 

 
C) Experiência profissional na área das Ciências do Desporto 

Dados Curriculares Pontuação 

 
 
a) Experiência profissional no âmbito das Ciências do 

Desporto 

0,5 pontos por cada ano de experiência profissional no 
domínio das Ciências do Desporto; 

0 pontos por cada ano de experiência profissional fora do 
domínio das Ciências do Desporto; 

 
 
 
 
b) Experiência em projetos desportivos internacionais, 

nacionais ou regionais, na área específica do 
Ciclo de Estudos. 

0,5 pontos por cada ano de experiência internacional no 
domínio das Ciências do Desporto; 

0,25 pontos por cada ano de experiência nacional no 
domínio das Ciências do Desporto; 

0,15 pontos por cada ano de experiência regional no domínio 
das Ciências do Desporto; 

0 pontos por cada ano de experiência de outro âmbito não 
diretamente relacionado com as Ciências do Desporto; 

Fórmula de cálculo parcial: 
Para a determinação do valor final de C), aplica-se a fórmula: C = (2a+b)/3 

 
A Fórmula de Cálculo Final é obtida de acordo com o ponto 2 do art.º 9 do Regulamento dos Cursos de 
Mestrado do IPG, publicado em Diário da República a 22 de Fevereiro de 2016 (2.ª Série – N.º 36).  
Em caso de empate, serão usados numa aplicação sucessiva, os seguintes critérios:  

1- Classificação final de curso do 1º ciclo de estudos (licenciatura);  

2- Pontuação obtida em projetos desportivos de âmbito internacional na área específica do Ciclo de 
estudos.  

Das decisões do Júri de Seleção dos candidatos não cabe recurso, salvo quando ferida de vício de forma. 




