Critérios de Seleção e Seriação Selection Criteria
Curso
Course
Grau
Degree
Regime

Ciência de Dados
Data Science
Mestrado
Master Programme
Contingente Geral
General Regime

Estudante Internacional
International Student

Critérios
Criteria

Pontuação
Score

%

Especificação
Specification

Classificação do Grau
Académico
Academic Degree
Classification

1-5

35

Este critério tem peso 35/100 sendo atribuída uma
pontuação de 1 a 5.
No caso do grau académico ser uma licenciatura com
classificações entre 10 e 20, a pontuação será atribuída
da seguinte forma:
[18,20] – 5 pontos; 17 – 4.5 pontos; 16 – 4 pontos; 15 –
3.5 pontos; 14 - 3 pontos; 13 – 2.5 pontos; 12 – 2
pontos; 11 – 1.5 pontos; 10 - 1.0 pontos.
No caso do grau académico ser uma licenciatura com
classificações noutra escala, será realizada a conversão
adequada.
Situações diferentes das anteriores serão avaliadas pela
comissão científica através de análise documental.

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

1-5

55

Este critério tem peso 55/100 sendo atribuída uma
pontuação de 1 a 5.
A pontuação final deste critério corresponderá à soma
ponderada das pontuações obtidas nos subcritérios (1)
e (2), com pesos iguais a 0.8 e 0.2, respetivamente.
(1) (1-5pontos) Adequação da formação académica aos
requisitos do curso.
(2) (1-5 pontos)
Formação técnica e mérito científico: formação técnica
na área do curso (cursos técnicos, formações, etc);
publicações e trabalhos científicos; participação em
projectos científicos; prémios e distinções de teor
académico, científico ou técnico; etc.
As pontuações a atribuir nos subcritérios anteriores
serão decididas pela comissão científica através de
análise documental

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

1-5

10

Este critério tem peso 10/100 sendo atribuída uma
pontuação de 1 a 5.
A pontuação terá em conta a relevância das atividades
profissionais desempenhadas aos requisitos do curso.
As actividades serão avaliadas pela comissão científica
através de análise documental.

Entrevista (opcional)
Interview (optional)

Observações
Notes

0

Não serão realizadas entrevistas.

1) Os candidatos deverão ter formação básica em programação e estatística.
2) Não serão admitidos candidatos com pontuação final inferior a 3.0 pontos.

