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Contexto e motivação 

Após a divulgação dos resultados do CEEC individual de 2018 e do artigo 
publicado no Expresso no passado dia 6 de dezembro de 2019, tive curiosidade 
em perceber a evolução da avaliação de candidatos não admitidos no concurso 
de 2017 e que concorriam, novamente, ao concurso de 2018. Analisando os 
dados públicos, foi possível constatar que existiam 1883 candidatos presentes 
em ambos os concursos e que 1646 se candidataram exatamente à mesma 
categoria. 

 
 
Sobre a análise estatística efetuada 
 
Considerando as notas dadas pelos painéis (e não a nota consolidada), fiz os 
histogramas que se seguem. Basicamente o que vemos é uma distribuição 
centrada em 0 que vai de -4 a 4 e que, curiosamente, se assemelha com um 
gráfico de uma distribuição de probabilidade de variável aleatória.  
 

 
 
Uma vez que estas pessoas estão a repetir uma candidatura, todo o seu mérito 
deveria, de uma forma geral, melhorar quer pela produção científica nos últimos 
12 meses, quer pelo feedback do painel (e outros) que levaria a uma melhoria 
na exposição do perfil do candidato, CV e projeto, entre outros fatores. Claro que 
a nota também se pode manter ou baixar dependendo do que se passou no 

https://expresso.pt/economia/2019-12-06-92-dos-doutorados-sem-contrato.-FCT-diz-que-metade-nao-alcancou-o-limiar-de-merito


último ano em termos de possibilidade de produção científica, o impacto que as 
avaliações dos institutos que foram conhecidas este ano (2019) possam ter, 
mudanças no painel, etc. Considerando todos os fatores, não seria expectável 
que a nota de um candidato baixasse “drasticamente”. Contudo, quando se 
compara as diferenças de nota dadas pelos painéis para os mesmo candidatos 
ao mesmo nível em ambos os concursos não visualizamos facilmente que o 
histograma esteja enviesado para a direita (isto é, para os melhores resultados).  
 

 
 
Não se compreende estas diferenças brutais de avaliação, especialmente em 
painéis onde não se verificou grandes alterações nas 2 edições, como no caso 
da Física. Isto levanta a questão: o que é mérito para a FCT? Este cenário é no 
mínimo estranho e deveria ter explicação dado os números de candidaturas com 
avaliações piores. 
 
Dos dados públicos para os dois concursos podemos concluir que no CEEC 
Individual 2018 houve 3631 candidaturas; 1673 das candidaturas tiveram nota 
igual ou superior a 8. Houve 1883 pessoas que já se tinham candidatado ao 
CEEC Individual 2017 e destas: 

 1719 foram rejeitadas em ambos os concursos; 

 21 foram indicadas para financiamento no CEEC Individual de 2017 e 
não indicadas no de 2018; 

 137 não foram indicadas para financiamento no CEEC individual de 
2017, mas foram no atual; 

 6 foram indicadas para financiamento em ambos os concursos. 
 
Outra questão interessante, e que deviam ser explicadas não só pela FCT, mas 
também pelo Ministro, é qual o motivo que leva a haver 6 candidaturas 
indicadas para financiamento em ambos os concursos. Vai haver um e 
apenas um contrato assinado por estas pessoas? Se sim, o que acontece às 6 
vagas deixadas uma vez que a FCT não tem uma lista de "suplentes"? 
 



Apesar de o maior número de candidatos ser à de categoria júnior, esta não é a 
categoria com o maior número de pessoas com nota igual ou superior a 8 nem 
com a melhor taxa de sucesso (apenas 7,3%). Para as outras categorias as taxas 
de sucesso são, respetivamente, 9,5% para Investigador Auxiliar, 10,6% para 
Investigador Principal e 10% para Investigador Coordenador. No atual concurso, 
os painéis e a FCT parecem "castigar" os candidatos a investigador júnior 
(segunda menor taxa de sucesso e mesmo inferior aos 8,26% impostos pela FCT 
para todos os painéis e distribuição por níveis aonde, inevitavelmente, mais 
lugares teriam que ir para os júnior porque é a categoria que em todos os painéis 
tem mais candidatos). Em parte, isto poderia ser ligeiramente aceitável se 
houvesse uma normalização pelo número de anos após o PhD e se tivermos em 
consideração que à categoria júnior estão a concorrer pessoas que têm o 
doutoramento há meses e pessoas com doutoramentos há mais de 5 anos. Uma 
vez que não existe tal normalização, como explica a FCT e o Ministro a 
abnegação dos investigadores juniores? 
 

 


