
  
  

Critérios de Seleção (3.º Ciclo) Selection Criteria (3rd Cycle/PhD)  

 
  

Critérios 
Criteria  

Especificação 
Specification  

Currículo Académico e  
Profissional  
Academic and  
Professional Curriculum  

Especificações por ordem decrescente de prioridade:  
1- Mestrado na área de Geologia, com trabalhos científicos e/ou técnicos considerados 
particularmente relevantes publicados na área de Geologia;  
Mestrado em domínios científicos afetos à área de Geologia ou áreas afins, com 
trabalhos científicos e/ou técnicos considerados relevantes publicados na área de 
Geologia ou áreas afins;  
2- Mestrado na área de Geologia;  
3- Licenciatura em domínios científicos afetos à área de Geologia ou áreas afins, com 
trabalhos científicos e/ou técnicos considerados relevantes publicados na área de 
Geologia ou áreas afins, ou com experiência profissional considerada relevante em 
domínios científicos afetos à área de Geologia ou áreas afins.  
  
Specifications in descending order of priority:  
1- MSc degree in the area of Geology, with scientific and / or technical papers considered 
particularly relevant published in the area of Geology;  
MSc degree in scientific fields related to the area of Geology or related fields, with 
scientific and / or technical papers considered relevant published in the area of Geology 
or related fields;  
2- MSc degree in the area of Geology;  
3- Graduation in scientific areas related to Geology or related fields, with relevant 
scientific and / or technical papers published in the area of Geology or related fields, or 
with relevant professional experience in scientific areas related to Geology or related 
fields.  

  

  

  

  

  

  

  

Curso   
Course   

Geologia   
Geology   

Grau   
Degree   

Doutoramento   
PhD   Programme   

Regime   Contingente Geral     Estudante Internacional     
General Regime   International Student   



  

  

  

Observações 
Notes  

1- É obrigatória a apresentação de uma Carta de Recomendação cujo teor será considerado na 
avaliação da candidatura;  
2- Poderá ser efetuada uma Entrevista caso o Júri de Avaliação considere conveniente.  

  
1- It is mandatory to submit a Letter of Recommendation whose content will be considered in 
the evaluation of the application;  
2- An Interview may be conducted if the Evaluation Jury considers it appropriate.  

  

  


