
 
 

Critérios de Seleção e Seriação Selection Criteria 

Curso 
Course 

Engenharia Biomédica e Biofísica 

Biomedical and Biophysical Engineering 

Grau 
Degree 

Doutoramento 

PhD Programme 

Regime Contingente Geral  Estudante Internacional  

General Regime International Student 

 

Critérios 
Criteria 

Pontuação 
Score 

%  Especificação 
Specification 

Classificação do Grau 
Académico 
Academic Degree 
Classification 

1-5 40    
   

Classificação dos graus académicos de que são titulares, 
pontuado de 1 a 5. A pontuação deste critério é dada pela 
fórmula 1+0.4(x-10), aproximada às décimas, onde x é a 
média ponderada das classificações obtidas nos 1.º Ciclo e 
2.º Ciclo, com coeficientes de ponderação de 60% para o 
1.º Ciclo e 40% para o 2.º Ciclo, aproximada às décimas. 
 

Currículo Académico, 
Científico e Técnico 
Academic, Scientific and 
Technical Curriculum 

1-5 40    
   

A pontuação deste critério resulta da soma de: 
 
i) até 2 pontos se o candidato tiver um mestrado na área 
da Engenharia Biomédica, conferido por uma instituição do 
ensino superior que tenha um programa doutoral nesta 
área, ou 
ii) até 1 ponto se o candidato tiver um mestrado em 
Engenharia Física, Física, ou área afim, conferido por uma 
instituição do ensino superior que tenha um programa 
doutoral nessas áreas, e 
iii) até 2 pontos pela qualidade do plano de trabalho 
ou projeto 
iv) até 2 pontos por participações em congressos, 
publicações científicas, relatórios técnicos ou outras 
atividades académicas, científicas e técnicas na área da 
Engenharia Biomédica. 
 
Se a soma dos pontos contabilizados nas alíneas i) a iv) for 
superior a 5, o valor final deste ponderador será de 5 
pontos. 
 

Experiência Profissional 
na Área do Curso 
Professional Experience 
(Course Area) 

1-5 20    
   

A pontuação deste critério resulta da soma de: 
 
i) 1 ponto por cada semestre em que o candidato tenha 
trabalhado numa unidade de I&D avaliada pela FCT ou 
numa instituição estrangeira de reconhecida qualidade, até 
um máximo de três pontos; 
ii) 1 ponto por cada semestre de experiência profissional 
não curricular, até um máximo de dois pontos. 

Entrevista (opcional) 
Interview (optional) 

               
   

      
 

 
 

 


