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EDITAL  
Abertura de Candidaturas 

2017/2018 
 
 

PROGRAMA DE DOUTORAMENTO EM EDUCAÇÃO 
 
1. Número de Vagas 
1.1. 20 vagas 

1.2. Especialidades a abrir em 2017-2018: 

 

a) Educação, Sociedade e Desenvolvimento; 

b) Psicologia e Educação; 

c) Educação e Formação de Adultos; 

d) Literacias e Educação; 

e) Formação e Supervisão de Professores; 

f) Currículo, Tecnologia e Educação 

 

 
2. Requisitos de admissão à Candidatura 
 
2.1. São admitidos como candidatos à inscrição todos os candidatos que satisfaçam as condições 

previstas no Regulamento do Curso no seu art. 5º. (“Regras sobre a admissão no ciclo de estudos do 

regulamento do curso”). 

 

3. Critérios de Seleção e Seriação 

Os candidatos são seriados de acordo com a pontuação obtida no processo de seleção, baseada no 

mérito individual. Consideram-se os seguintes critérios: 

 
3.1 Candidatos detentores do grau de Mestre: 
 

a) Currículo académico e científico; 

b) Currículo profissional; 

c) Um texto com um máximo de 3 páginas descrevendo os temas de investigação que o 

candidato está interessado em aprofundar, bem como os contextos pessoais e profissionais 

que justificam a escolha desses temas; 

d) Entrevista. 

 

Todos os candidatos devem ser fluentes em língua portuguesa e em língua inglesa (leitura e 

compreensão oral) e na utilização da Internet e de computadores pessoais. 
 
4. Composição do Júri de Seleção 
 

• Francisco Peixoto (ISPA) (Coordenador) • José Morgado (ISPA) 

• Carlos Ceia (FCSH) • João Nogueira (FCSH) 

• Mariana Gaio Alves (FCT) • António Domingos (FCT) 



    

 

 

 

 
5. Processo de candidatura  
 

5.1. A candidatura deve ser instruída com os seguintes elementos, obrigatoriamente: 
a) Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições acima referidas; 

b) Curriculum vitae atualizado, incluindo os trabalhos publicados ou devidamente 

documentados; 

c) Texto com um máximo de 3 páginas descrevendo os temas de investigação que o candidato 

está interessado em aprofundar, bem como os contextos pessoais e profissionais que 

justificam a escolha desses temas 

 

Nota: No momento da inscrição será requerida a apresentação dos originais dos documentos 

solicitados. 
 
5.2. Prazos: 

1ª fase 

Candidaturas  02 Maio a 14 Julho 2017 

Análise de Candidaturas 17 Julho a 21 Julho 2017  

Afixação de Resultados 25 Julho 2017 

Matrículas 26 Julho a 28 Julho 2017  
2ª fase 

Candidaturas  01 Agosto a 08 Setembro 2017 

Análise de Candidaturas 11 Setembro a 15 Setembro 2017 

Afixação de Resultados 19 Setembro 2017 

Matrículas 20 Setembro a 22 Setembro 2017  

 
Para qualquer esclarecimento deverá contactar os Serviços Académicos do ISPA por correio 

electrónico candidaturas@ispa.pt ou nº azul 808 101 717 
 
6. Emolumentos e Propinas 
6.1. O emolumento a pagar pela candidatura é de 50€ não havendo lugar à sua devolução, caso o 

candidato seja excluído ou não seja selecionado. 

6.2. O valor da propina para o ano lectivo de 2017/2018, para os estudantes que não obtenham 

bolsa da FCT ou de outras instituições públicas ou privadas, é de 2.750,00€ 

 

Lisboa, ISPA 26 de abril de 2017 

 

 

O Reitor do ISPA 

 

________________________________ 

(Professor Doutor Rui Oliveira) 


