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Critérios de aprovação em Mérito Absoluto para recrutamento de Docentes  

e Investigadores da FMUL 

 

- Professor Auxiliar e Investigador Auxiliar 

Estabelece-se como critério de aprovação em mérito absoluto para a candidatura ao 

concurso/processo de seleção o cumprimento do seguinte critério: 

- Publicação de pelo menos 3 artigos científicos, como primeiro ou último autor, em revista indexada 

na Web of Science, com fator de impacto. 

- Professor Associado e Investigador Principal 

Estabelece-se como critério de aprovação em mérito absoluto para a candidatura ao 

concurso/processo de seleção o cumprimento dos seguintes 3 critérios: 

1- Publicação de pelo menos 10 artigos científicos em revista indexada na Web of Science, com 

fator de impacto, as quais devem obedecer aos seguintes critérios (a ou b): 

a) Ser primeiro ou último autor em pelo menos 5 e estando pelo menos 5 no primeiro e 

segundo quartis dos fatores de impacto das revistas numa determinada área, de acordo 

com a classificação do SCIMAGO (Scimago Journal and Country Rank). 

    ou 

b) O número de citações dos seus artigos como primeiro ou último autor deve ser superior a 

250, tendo como referência o número de citações na Web of Science, e h-index superior a 8 

2- Elaboração e coordenação de projetos científicos como investigador responsável. 

3- Responsabilidade na formação pós-graduada com (a+b): 

a) (Co-)Orientação de pelo menos 1 estudante de doutoramento, ou ter orientado investigação na 

pós-graduação médica, traduzida em publicação indexada na Web of Science e com fator de 

impacto no primeiro ou segundo quartis dos fatores de impacto das revistas na área considerada, 

 b) Orientação de pelo menos 2 estudantes de Mestrado ou 4 estudantes de Mestrado Integrado. 
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- Professor Catedrático e Investigador Coordenador 

Estabelece-se como critério de aprovação em mérito absoluto para a candidatura ao 

concurso/processo de seleção o cumprimento dos seguintes 4 critérios: 

1- Publicação de pelo menos 25 artigos científicos em revista indexada na Web of Science, com 

fator de impacto, sendo (a ou b):  

a) Primeiro ou último autor na maioria dos artigos, tendo a maioria dos artigos fator de 

impacto no primeiro ou segundo quartis dos fatores de impacto das revistas numa 

determinada área, tendo como referência a classificação do SCIMAGO (Scimago Journal 

and Country Rank). 

    ou 

b) O número de citações dos seus artigos, como primeiro ou último autor, superior a 500, 

tendo como referência o número de citações na Web of Science e h-index superior a 10. 

2- Elaboração e coordenação de pelo menos 2 projetos científicos como investigador responsável. 

3- Responsabilidade na formação pós-graduada com (a+b): 

a) (Co-)Orientação concluída de pelo menos 2 estudantes de doutoramento ou ter orientado 

investigação na pós-graduação médica, traduzida em publicações indexadas na Web of Science e 

com fatores de impacto no primeiro e segundo quartis dos fatores de impacto das revistas na área 

considerada. 

 b) Orientação de pelo menos 4 estudantes de Mestrado ou 8 estudantes de Mestrado Integrado. 

4- Demonstração de capacidade de liderança através do exercício de cargos de chefia / direção nas 

áreas académicas / científicas, e clínicas quando aplicável. 

 

 
 
 


