Synopsis of the most relevant academic contributions of the candidate
Guidelines
The portuguese version of this document was approved by the Scientific Council
of Instituto Superior Técnico on April 1st 2015
The document with the most relevant academic contributions of the candidate,
requested as part of the application for faculty positions at IST, should obey the
following mandatory requirement:
- The document must have a maximum of 2 (two) A4 pages, with a
minimum font size of 11pt; only the first 2 (two) pages of the document
will be analyzed and considered by the committee.
The document should include a summary of the most important contributions
and recognitions obtained during the period under consideration in call, being
mandatory to include:
- The key scholarly contributions to the advancement of science and
technology in the disciplinary field(s) of the call, and the publications that
highlight these contributions; the total list of publications cannot exceed
10 (ten) refereed publications in leading multidisciplinary journals or in
the most important journals or conferences in the field, and published
during the period under consideration in the call; for each publication, the
document must provide the number of citations in the database identified
in the call, excluding self-citations, along with a description of the
relevance and the contribution of the candidate for each publication (or
each sub-set of the total list of publications) and their relevance to the
disciplinary field(s) of the call;
The document should also include:
- other relevant scientific contributions (e.g. books, patents);
- other demonstrations of international recognition (including
invited/plenary/keynote presentations in the disciplinary field(s) of the
call, prizes and international awards, election for academies and learned
societies, etc.);
- significant contributions to the career of other (young) academics or
scientists;
- other examples of scientific and academic recognition;
- examples of scientific, professional and academic leadership.

Documento com as contribuições académicas mais relevantes
Normas Regulamentares
Aprovado pelo Conselho Científico do Instituto Superior Técnico em 1 de Abril
de 2015
O documento com as contribuições académicas mais relevantes, solicitado na
instrução da candidatura dos concursos para pessoal docente e investigador do
IST deve obedecer ao seguinte requisito obrigatório:
- O documento deverá ter no máximo 2 (duas) páginas A4, com um tipo de
letra com tamanho mínimo de 11pt, não sendo avaliadas para todos os
efeitos mais do que as 2 (duas) primeiras páginas do documento.
O documento deve apresentar uma lista selecionada dos principais resultados e
reconhecimentos obtidos no período em análise incluindo, obrigatoriamente:
- Contributos principais do candidato para o avanço da ciência e tecnologia
na(s) área(s) disciplinar(es) do concurso, e as publicações que
evidenciam este contributo; a lista total de publicações ilustrativas dos
contributos principais do candidato não pode exceder 10 (dez)
publicações, que tenham sido publicadas no período em análise nas mais
importantes revistas ou conferências com arbitragem científica do seu
domínio de investigação ou revistas multi ou interdisciplinares, devendo
ser apresentado para cada artigo o número de citações retirado na base
de dados identificada no edital do concurso, excluindo auto-citações, e
uma descrição da relevância e do papel do candidato na publicação (ou
conjunto de publicações) e a importância para a(s) área(s) disciplinar(es)
do concurso;
Adicionalmente o documento deve apresentar informação sobre:
- outras contribuições científicas relevantes (e.g. livros, patentes);
- formas de reconhecimento internacional da sua atividade (incluindo
conferências orais convidadas em conferências relevantes no domínio de
investigação, prémios e distinções internacionais, eleição para academias
ou sociedades científicas, etc.);
- contribuições relevantes para a carreira de outros (jovens) académicos ou
cientistas;
- outros exemplos de reconhecimento académico;
- exemplos de liderança académica e científica.

