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ATA N.º 1 

 

----Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte, pelas dezanove horas, via plataforma Zoom-

Colibri, reuniu o Júri nomeado por despacho do dirigente máximo, de 14 de março de 2019, 

estando presentes o Presidente, Prof. Doutor José Paulo Cerdeira Cleto Cravino, Professor 

Auxiliar da UTAD, e os vogais efetivos, Prof. Doutor Paulo Nogueira Martins, Professor Auxiliar 

com Agregação da UTAD e a Doutora Daniela Cristina Carneiro Pedrosa, Investigadora do Centro 

de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores, da Universidade de 

Aveiro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----A reunião teve como ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------------------- 

1) Designar a pessoa responsável pelo Secretariado do Júri;----------------------------------------- 

2) Tomar as deliberações necessárias à especificação e concretização dos critérios de 

apreciação das candidaturas e a definição das ponderações e pontuações a considerar; 

3) Elaborar o aviso de abertura.-------------------------------------------------------------------------------- 

----Tendo em conta a concordância superior para que a Vice-Reitoria para a Investigação e a 

Inovação (VRII) possa prestar o apoio requerido pelo investigador responsável, o Júri acordou com 

o senhor vice-reitor Emídio Gomes que a Dra. Sara Alves Dias fará o acompanhamento 

necessário, em articulação com os Serviços de Recursos Humanos (SRH), designadamente 

através da realização das tarefas inerentes à produção dos documentos que irão constituir o 

dossier do presente procedimento concursal, onde se incluem a preparação das atas, do aviso de 

abertura, com respetiva remessa para Diário da República, Bolsa de Emprego Público e 

Eracareers, elaboração das listas de admissão e classificação, bem assim como notificação dos 

candidatos, pelos meios que venham a ser adotados.---------------------------------------------------------- 

----O presente concurso destina-se ao recrutamento de 1 (um) doutorado(a) para o exercício de 

atividades de investigação científica na área científica de Ciências da Educação em regime de 

contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo, pelo prazo de 3 anos, com vista 

ao desenvolvimento de atividades de investigação no âmbito do projeto “SCReLProg – Auto e 

Corregulação na Aprendizagem online de Programação de Computadores”, com referência 

PTDC/CED-EDG/30040/2017, aviso 02/ SAICT/2017.---------------------------------------------------------- 

----O posto de trabalho a ocupar está relacionado com o desempenho de atividades relacionadas 

com:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Revisão de literatura científica atualizada sobre ensino e aprendizagem de programação em 

contexto on-line, metodologias de aprendizagem em contexto on-line com recursos às tecnologias 

web e mundos virtuais, estado de arte sobre estratégias de autorregulação e de corregulação das 

aprendizagens em contexto on-line e no ensino da programação de computadores no Ensino 

Superior.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Preparar, planear, definir, implementar e avaliar metodologias de investigação (nomeadamente, 

Design Science Research e estudos de caso), procedimentos de investigação, técnicas e 

instrumentos de recolha e de análise de dados (questionários, entrevista individual e/ou focus-
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group, análise documental, anotações de campo, registos dos ambientes on-line de 

aprendizagem), de natureza quantitativa e qualitativa, sobre estratégias de auto e corregulação 

das aprendizagens ao longo das fases de investigação e de implementação da abordagem 

eSimProgramming.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Colaboração no planeamento, desenvolvimento e avaliação dos protótipos da abordagem 

eSimProgramming.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Elaboração de publicações científicas (artigos, comunicações, capítulos de livro ou outras) 

indexadas ISI ou SCOPUS com base na revisão de literatura, modelos de investigação, 

instrumentos de medida e dados empíricos obtidos ao longo do projeto.---------------------------------- 

5) Colaboração na elaboração de publicações técnicas, nomeadamente relatórios técnicos e livro 

sobre a abordagem eSimProgramming.----------------------------------------------------------------------------- 

6) Colaboração na orientação e coorientação de bolseiros de investigação e investigadores menos 

experientes, nomeadamente alunos de mestrado e doutoramento.------------------------------------------ 

7) Colaboração na organização de seminários e workshops de divulgação e comunicação cientifica 

relacionadas com o projeto.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Apoio e colaboração nas atividades de gestão com a equipa de coordenação do projeto.-------- 

----Face à descrição do posto de trabalho a ocupar, o Júri decidiu que serão admitidos os 

candidatos nacionais, estrangeiros e apátridas que sejam titulares do grau de doutor em Didática 

de Ciências e Tecnologia ou área científica afim, detentores de um currículo científico e profissional 

que revele um perfil adequado às atividades descritas.--------------------------------------------------------- 

----Será, ainda, tido em conta o seguinte requisito: fluência nas línguas portuguesa e inglesa. A 

não conformidade com esse requisito determinará a rejeição imediata da candidatura.--------------- 

----Atendendo ao disposto no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, a seleção do 

doutorado realizar-se-á através da avaliação do seu percurso científico e curricular, incidindo sobre 

a relevância, qualidade e atualidade: a) Da produção científica, tecnológica, cultural ou artística 

dos últimos cinco anos considerada mais relevante pelo candidato; b) Das atividades de 

investigação aplicada, ou baseada na prática, desenvolvidas nos últimos cinco anos e 

consideradas de maior impacto pelo candidato; c) Das atividades de extensão e de disseminação 

do conhecimento desenvolvidas nos últimos cinco anos, designadamente no contexto da 

promoção da cultura e das práticas científicas, consideradas de maior relevância pelo candidato; 

d) Das atividades de gestão de programas de ciência, tecnologia e inovação, ou da experiência 

na observação e monitorização do sistema científico e tecnológico ou do ensino superior, em 

Portugal ou no estrangeiro, conforme previsto no n.º 2 do referido artigo.--------------------------------- 

----Relativamente à especificação, concretização e pontuação dos critérios de apreciação, o Júri 

acordou:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

i) Avaliação integrada da produção científica do/a candidato/a nos últimos cinco anos, partindo de 

uma visão global do mérito do seu percurso científico e curricular (C1):----------------------------------- 

a) coerência e qualidade do CV - 10,0 valores-------------------------------------------------------------------- 
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b) diversidade de indicadores científicos com qualidade, incluindo livros e capítulos de livros, 

patentes e artigos em revistas relevantes na área – 6,0 valores--------------------------------------------- 

c) experiência de orientação científica – 2,0 valores------------------------------------------------------------- 

d) estágios e experiência relevantes, preferencialmente em estudos relacionados com as 

temáticas da autorregulação e/ou corregulação das aprendizagens, ensino à distância e ensino de 

programação de computadores no Ensino Superior - 2,0 valores-------------------------------------------- 

ii) Avaliação das atividades de investigação aplicada, ou baseada na prática, desenvolvidas nos 

últimos cinco anos, e consideradas de maior impacto pelo candidato, bem como atividades de 

extensão e de disseminação do conhecimento (C2):------------------------------------------------------------ 

a) coordenação ou participação em projetos de investigação aplicada, ou baseada na prática – 8,0 

valores------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

b) ações de transferência de tecnologia – 2,0 valores----------------------------------------------------------- 

c) organização de eventos científicos – 4,0 valores-------------------------------------------------------------- 

d) participação como orador em eventos de natureza científica e participação em atividades de 

difusão e de divulgação da ciência – 6,0 valores------------------------------------------------------------------ 

----Os sub-critérios a considerar serão ponderados do seguinte modo:------------------------------------- 

Sub-critério (C1) Ponderação 

i.a) Área de doutoramento/Tese de doutoramento/Pós-Doutoramento 

relacionada com o trabalho a desenvolver de acordo com o projeto 
20% 

i.a) Área de formação (licenciatura, mestrado) e trabalho relevante relacionado 

com o tema do projeto 
10% 

i.a) CV coerente e de qualidade que apresente algum foco ao nível de estudos 

sobre autorregulação e/ou corregulação das aprendizagens, ensino à distância 

e ensino da programação de computadores no Ensino Superior 

20% 

i.b) Publicações científicas relacionadas com a temática do projeto, 

nomeadamente sobre autorregulação e/ou corregulação das aprendizagens, 

ensino à distância e ensino de programação de computadores no Ensino 

Superior 

30% 

i.c) Experiência comprovada na orientação de alunos de licenciatura, mestrado 

ou doutoramento com relação à temática do projeto 
10% 

i.d) Estágios e experiência relevantes para a temática do projeto 10% 

Sub-critério (C2) Ponderação 

ii.a) Participação em projetos relevantes para a temática do projeto ou nos quais 

as competências técnicas adquiridas sejam relevantes para o presente projeto 
30% 

ii.a) Coordenação de projetos 10% 
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ii.b) Transferência de tecnologia, nomeadamente patentes relacionadas com a 

temática do projeto 
10% 

ii.c) Participação na organização de eventos científicos e workshops 20% 

ii.d) Apresentações orais em congressos científicos nacionais e internacionais 20% 

ii.d) Outras atividades de difusão e de divulgação da ciência 10% 

----O sistema de classificação final do candidato será dado com base numa escala de 0 a 20 

valores, considerando-se a valoração até às centésimas, sendo a classificação (CF) determinada 

pela seguinte fórmula:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CF= C1(70%) + C2(30%) 

----O Júri mais deliberou que o processo de avaliação poderá incluir entrevista, para os candidatos 

que obtenham no mínimo 10,0 valores na classificação final calculada com base nos subcritérios 

C1 e C2, desde que o júri a entenda necessária para clarificar aspetos relacionados com as 

competências e adequação dos candidatos. Tem um peso máximo de 10% do total da avaliação.- 

----Se existir entrevista, o sistema de classificação final do candidato, após entrevista (E), será 

dado com base numa escala de 0 a 20 valores, considerando-se a valoração até às centésimas, 

sendo a classificação (CFE) determinada pela seguinte fórmula:-------------------------------------------- 

CFE= CF(90%) + E(10%) 

----Conforme previsto no artigo 13.º do DL n.º 57/2016, n.º 5, o Júri deliberará através de um 

sistema de votação nominal, sem possibilidade de abstenção e, em caso de empate, o Presidente 

do Júri terá o voto de qualidade.--------------------------------------------------------------------------------------- 

----Ainda de acordo com o disposto no artigo atrás referido, no seu n.º 8, após conclusão da 

aplicação dos critérios de seleção, o júri deve proceder à elaboração de uma lista ordenada dos 

candidatos aprovados com a respetiva classificação, ficando decidido que a lista de candidatos 

admitidos e excluídos, bem como a lista de classificação final serão afixadas nas instalações da 

UTAD – Serviços de Recursos Humanos (SRH), e publicitadas na página eletrónica da UTAD, 

sendo os candidatos notificados por e-mail, com recibo de entrega da notificação.--------------------- 

----O Júri discutiu e aprovou a minuta do aviso de abertura, requerendo à Dra. Sara Alves Dias 

que elaborasse o documento tendo por base os elementos constantes na presente ata, e os 

demais legalmente necessários.---------------------------------------------------------------------------------------

----------E nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião, da qual se lavrou a presente 

ata, a qual depois de lida e aprovada vai ser assinada por todos os membros do Júri.---------------- 

O Júri, 

 

 

 

José Paulo Cerdeira Cleto Cravino 

Professor Auxiliar da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 
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Paulo Nogueira Martins 

Professor Auxiliar com Agregação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro 

 

 

 

Daniela Cristina Carneiro Pedrosa 

Investigadora do Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores 

(CIDTFF – Universidade de Aveiro) 
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