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Públicas no Iscte – Instituto 
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Considero-me organizado, 

trabalhador, motivado, responsável e 

disciplinado, sempre pronto a 

enriquecer o meu conhecimento. 

Ademais, a experiência académica 

dos últimos anos e o facto de exercer 

cargos de responsabilidade contribuiu 

em muito para enriquecer-me 

enquanto pessoa e enquanto aluno. 

Boas capacidades de comunicação 

oral e escrita em inglês e português, 

bem como capacidades de 

organização, liderança e execução 

de projetos. 

 

Proficiência em Inglês (Nível C2) 

certificada pelo Cambridge – 

Certificate in Advanced English 

(agosto de 2017). 

 

Publicação de Livro – Desabafos de 

um Desencantado em dezembro de 

2017. ISBN:978989-20-7425-7 

 

 

 

 

CONTACTOS: 

Telemóvel: 

925126116 

 

EMAIL: 

mcmae@iscte-iul.pt 

camesellemiguel@gmail.com 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

CIES-Iscte – “Barreiras ao Recrutamento nas Forças Armadas - 

setembro 2021 – abril 2022 

Estágio do Mestrado em Políticas Públicas sobre quais são as 

barreiras ao recrutamento de novos efetivos nas Forças Armadas 

em Portugal. Desempenhei as funções de transcrição e análise de 

entrevistas, bem como a escrita de capítulos para relatório. 

 

IPPS-Iscte – “Casos Pedagógicos sobre a Administração Pública 

Portuguesa” – dezembro 2020 – setembro 2021 

Projeto que visa a escrita de Casos Pedagógicos sobre a 

Administração Pública Portuguesa para serem usados em 

formações de dirigentes e mestrados. Estes casos versam sobre 

temas como comunicação interna e externa, liderança, sistemas 

de avaliação de desempenho, Escolas TEIP e outras temáticas 

relacionadas com políticas e administração pública. 

 

DINÂMIA’CET – IUL – Programa “Verão com Ciência” - julho 2020 – 

outubro 2020 

Estágio dedicado à Análise Contrafactual de Políticas, utilizando 

várias metodologias e o software R Studio. 

FORMAÇÃO ACADÉMICA 

IPPS-Iscte – Bolseiro de Mestrado em Políticas Públicas – novembro 

2021 – julho 2022 

Bolsa de Mestrado no âmbito da minha Dissertação de Mestrado 

em Políticas Públicas intitulada “Parque Escolar: Mudança de 

Paradigma ou renovação superficial?”, que versa sobre os 

impactos dos edifícios construídos nas práticas pedagógicas das 

escolas intervencionadas. 

 

Iscte – Instituto Universitário de Lisboa 

Mestrado em Políticas Públicas – setembro 2020 – presente 

Mestrado que versa sobre as temáticas da análise e discussão de 

Políticas Públicas. Competências em Análise e Desenho de Políticas 

Públicas, Políticas de Educação, Gestão de Instituições Públicas e 

Desenho de Pesquisa, entre outras. 

 

Licenciatura em Ciência Política - setembro 2017 – julho 2020 

(média final – 17 valores). 

Competências em Análise de Dados Descritiva, Inferencial e 

Multivariada I e II, fazendo uso do IBM SPSS, Métodos de 

investigação e Teoria e Sistemas Políticos, entre outros. 
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