
 

 (BL134/2021-IST-ID) 

EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE 9 BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D 

Bolsas de iniciação à investigação  

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 9 Bolsas de iniciação à investigação, no âmbito do projeto 
1801P.01104.1 (IPFN Science Summer Camp 2021/IPFN), Verão Com Ciência 2021, financiado por fundos 
nacionais através da FCT no âmbito do Apoio Especial "Verão com Ciência" financiado pela FCT e pela DGES  

Área Científica: Física de Plasmas, Lasers e Fusão Nuclear; 

Requisitos de admissão:  

a) estar inscrito num curso técnico superior profissional, numa licenciatura, num mestrado integrado ou 
num mestrado, ou ser licenciado e estar inscrito em curso não conferente de grau académico 
integrado no projeto educativo de uma instituição de ensino superior, desenvolvido em associação ou 
cooperação com uma ou várias unidades de I&D; 

b) não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações possíveis, um 
período acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa, seguido ou interpolado; 

c) não ter sido já beneficiário de qualquer outra bolsa de investigação direta ou indiretamente 
financiada pela FCT. 

Plano de trabalhos: Os participantes desenvolverão projectos de investigação de um vasto portfolio de ofertas de 
projectos (abaixo discriminados), tirando partido do excitante e cosmopolita ambiente de investigação do IPFN, 
em forte interacção com os diferentes grupos de investigação e sob a supervisão de um ou mais investigadores, 
desenvolvendo, e praticando, as suas competências em dimensões críticas para a investigação científica. Será 
privilegiada a imersão completa e vivência ao longo do ISSC 2021 nos grupos de investigação do IPFN. 

O programa desenvolve-se ao longo de um mês, iniciando-se com uma sessão de apresentação do IPFN e primeira 
apresentação/ice breaker entre todos os participantes e supervisores dos trabalhos de investigação (30 agosto 
9h30m). Durante todo o programa, os participantes integram o dia-a-dia de investigação, participam nas 
actividades dos grupos e noutras actividades científicas do IPFN, desenvolvem o seu trabalho nos laboratórios e 
nos gabinetes do IPFN, sendo garantida uma supervisão próxima por investigadores identificados no portfolio de 
ofertas assim como a interação com outros investigadores do IPFN.  

No final de cada semana (3, 10, 17, 24, 30 setembro, 10h), todos os participantes se reúnem com a equipa 
responsável do ISSC para apresentação dos seus "lightning round week sumaries" (uma apresentação curta com 
menos de 2 minutos de partilha dos sucessos da semana) e para participação em workshops/sessões de discussão 
temáticas. Os tópicos a desenvolver nestas sessões conjuntas incluem "Ethics on Science", "Tech Transfer", 
"Scientific Infrastructures (in PT and in Europe)", "Science Writing", "Science Presentations", sendo conduzidos 
por investigadores do IPFN e.g. Doutor Bruno Gonçalves, Prof. Marta Fajardo, Prof. Luís Oliveira e Silva. O material 
de suporte para cada uma das sessões será fornecido antecipadamente. A lista de supervisores envolvidos (mais 
de duas dezenas), títulos dos projectos e breve descrição do plano de trabalhos podem ser encontrados no link do 
portfolio em baixo). No final do ISSC 2021 todos os participantes participarão na sessão final de apresentação dos 
projectos, feedback à organização, e de entrega de diplomas (30 setembro). 

As bolsas de investigação implicam o desenvolvimento de um dos seguintes projectos de investigação:  



 

1. Titulo: Machine-learning based approach to assist ion-ion collisional processes in particle-in-cell code 
OSIRIS 
Objetivo: The focus of the internship is to train a machine-learning model capable of estimating the 
probability of ion-ion collisions. This work does not require any previous experience with machine 
learning, as tools and a crash course on Python and the library Keras will be provided.  
Orientador:  Chiara Badiali e Pablo Bilbao 

 
2. Titulo: Estudo de iteração entre os lasers de intensidade extrema com a matéria 

Objetivo: O objectivo do projecto é aprender utilizar os códigos partícula-em-célula em conjunto com 
Monte Carlo para tratar dos processos quânticos (como criação de pares electrão-positrão), e aplicar para 
estudar interação de lasers ultra-intensos com a matéria.  
Orientador: Marija Vranic 

 
3. Titulo: Estudos experimentais de plasmas de fusão sondados por radares de microondas 

Objetivo: Contribuir para expandir o know-how no estudo de plasmas de fusão nuclear sondados por 
reflectometria de microondas em e no desenvolvimento de técnicas avançadas de análise de dados. 
Orientador:  Carlos Silva 

 
4. Titulo: Programação em low-code de interfaces para experiências controladas remotamente 

Objetivo: Gerar interfaces automaticamente para dispositivos IoT ou experimentos remotos através de 
código descritivo e sua aplicação a uma experiência particular. 
Orientador: Carlos Silva 

 
5. Titulo: Develop a mobile application in Android for mapping the environmental data in real time 
Objetivo: Develop a mobile application in Android for mapping the environmental data in real time. Tests are 
performed with a common smartphone with GPS received connected via USB to a radiation sensor to locate 
radiation sources and to construct a heatmap of the surrounding area. 
Orientador: Alberto Carvalho 

 
6. Titulo: Large-scale synthesis of graphene and graphene-based nanocomposites 

Objetivo: Pretendem explorar-se os plasmas de micro-ondas como uma poderosa ferramenta para a 
síntese de materiais. Usando tecnologias de plasma avançadas serão produzidos grafeno e 
nanocompósitos à base de grafeno com alta qualidade. Através da adaptação do ambiente plasma serão 
produzidos em grande escala vários tipos de nanoestruturas de grafeno. 
Orientador:  Edgar Felizardo 

 
7. Titulo: Structural analysis of graphene-based nanostructures 

Objetivo: Pretende analisar-se a estrutura do material que compõe as nanoestruturas à base de grafeno 
produzidas com um Reator a Plasma de Grande Escala do Laboratório de Engenharia de Plasmas do N-
PRiME/IPFN. Os métodos de análise incluem também espectroscopia de difração de raios X (XRD), 
espectroscopia de infravermelhos por transformada de Fourier (FT-IR), e microscopia eletrónica de 
varrimento e de transmissão. 
Orientador:  Ana Inês Dias 

 
8. Titulo: Coherent Plenoptic Imaging 



 

Objetivo:In plenoptic imaging, a 3D scene can be captured by recording not only the intensity of the light 
field, but also its direction. In this tabletop experiment, you will extend this technique to coherent (laser) 
illumination, and check what are its the limitations for 3D reconstruction. 
Orientador: Marta Fajardo 
 
9. Titulo: Non-linear extreme ultraviolet optics: 
Objetivo:“Femtosecond laser interaction with matter can induce a burst of bright and ultrashort high order 
harmonics. These harmonics can themselves induce non-linear effects when focussed to a tiny spot. This 
project will generate a bright XUV beam, and focus it on solid matter to reach the non-linear XUV regime.” 
Orientador:  Marta Fajardo 
 
10. Titulo: Ultrafast interference: 
Objetivo:“The double slit interference experiment by Young showed the wave nature of light 200 years ago. 
We now have access to a plethora of new light sources that have a complex structure. This project will use 
Youngs slits to characterise femtosecond pulses of extreme ultraviolet light to see what can be learned from 
the interference pattern” 
Orientador:  Marta Fajardo 
 
11. Titulo: Ultrafast lasers 
Objetivo:The shortest possible duration of an electromagnetic wave is a single cycle - the time it takes for one 
wavelength to travel at the speed of light. In this training you will take part in a pulse compression 
experiment to turn our 35 femtosecond, 800 nm laser into a 2-cycle laser pulse. 
Orientador:  Marta Fajardo 

 
12. Titulo: Theory of interaction of lasers with orbital angular momentum with a single electron 
Objetivo: Intense lasers with orbital angular momentum open new regimes in laser-plasma interactions and 
laser-plasma accelerators. Despite on-going efforts and progresses, little is still known on how these lasers 
interact with a single charged particle. The internship is devoted to the study of the interaction of single 
electrons with lasers with orbital angular momentum. 
Orientador:  Jorge Vieira 

 
13. Titulo: Numerical simulations of interaction of lasers with orbital angular momentum with a single 
electron 
Objetivo: Intense lasers with orbital angular momentum open new regimes in laser-plasma interactions and 
laser-plasma accelerators. Despite on-going efforts and progresses, little is still known on how these lasers 
interact with a single charged particle. The internship is devoted to the study of the interaction of single 
electrons with lasers with orbital angular momentum. 
Orientador:  Jorge Vieira 

 
14. Titulo: Desenvolvimento de sistemas de entrega e colecção de sinal óptico nos projectos SYLC e FLUDS 
Objetivo: Dimensionamento e/ou testes de pequenos circuitos ópticos de entrega de luz numa amostra e 
respectiva colecção de sinal para detecção. Estes estudos estarão inseridos numa colaboração com a 
indústria (SARSpec) no desenvolvimento de aplicações na detecção cromatografia liquida e microscopia por 
fluorescência.  
Orientador:  João Mendanha Dias 

 



 

15. Titulo: Modelização óptica do olho por tratado de raios 
Objetivo: Análise paramétrica, por software de tratado de raios, do modelo de correcção do astigmatismo da 
córnea do olho humano por lentes intra-oculares partindo de modelos anatómicos genéricos. 
Orientador:  João Mendanha Dias 

 
16. Título: Instabilidades em plasmas de fusão 
Objectivo: Caracterização e interpretação da fenomenologia associada a instabilidades notáveis que ocorrem 
em plasmas de fusão confinados em Tokamaks actuais e.g. JET e ASDEX Upgrade utilizando técnicas de análise 
avançadas, com vista à futura utilização no ITER. 
Orientador:  Rui Coelho 
 
17. Título: Órbitas de partículas carregadas na magnetosfera. 
Objectivo: Implementar um modelo simples de campo magnético para a magnetosfera terrestre num código 
numérico em desenvolvimento no IPFN e usá-lo para compreender as órbitas de partículas carregadas neste 
ambiente espacial; Desenvolver técnicas de visualização eficiente destas órbitas e da estrutura do campo 
magnético, dando particular atenção aos aspectos pedagógicos das ferramentas produzidas que deverão ser 
adequadas à sua utilização por estudantes de física de plasmas. 
Orientador:  Paulo Rodrigues 

 
18. Título: Caracterização de plasmas para a experiência AWAKE do CERN 
Objectivo: Medição, por interferometria com resolução temporal, da densidade de plasmas longos 
produzidos por descarga elétrica num tubo com Argon a baixa pressão. Inclui formação, montagem do 
diagnóstico, operação, recolha e tratamento de dados. Pref. interesse por Física experimental/óptica, 
tratamento de dados, Python. 
Física, Electrotecnia, outras. 
Orientador:  Nelson Lopes 
 
19. Título:Sub-sistema de trigger para a experiência AWAKE do CERN 
Objectivo: Desenvolvimento de protótipo (em placa comercial) de sistema de trigger para controlo de fonte 
pulsada de plasma incluindo trigger externo. Inclui formação, programa de controlo, módulo de trigger 
externo, interface com PC e teste em protótipo laboratorial. Pref. Interesse por programação 
de microcontroladores, Python. Informática, Electrotecnia, Física, outras. 
Orientador:  Nelson Lopes 

 
Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação 

Científica), na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de agosto; Regulamento de Bolsas 
de Investigação da FCT, disponível em https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf e 
https://dre.pt/application/file/a/127230968 . 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear do Instituto Superior 
Técnico 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 1 mês, com início previsto em 1 de setembro de 2021. Não 
Renovavel. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €446,12, conforme tabela de 
valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores ), sendo 
o modo de pagamento da opção do Bolseiro por Transferência Bancária/Cheque. 



 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular 100% 

Composição do Júri de Seleção: Doutor Bruno Gonçalves (ist24515), Prof Luis Oliveira e Silva (ist13387), Prof 
Horácio Fernandes (ist12916) 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Todos os candidatos serão notificados através de e-mail do 
Resultado Final da Avaliação. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 
13 a 19 de agosto de 2021. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: i) 
Formulário  B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (https://ist-id.pt/concursos/bolsas/  ), ii) Curriculum Vitae; 
iii) certificado de habilitações, se aplicável; iv) comprovativo de inscrição em ciclo de estudos conducente à 
obtenção de grau académico ou em curso não conferente desse grau; v) carta de motivação, indicando até três 
estágios, por ordem de preferência ; vi) declaração sob compromisso de honra de que não excede, com a 
celebração do contrato de bolsa em causa, um período acumulado de um ano nesta tipologia de bolsa, seguido 
ou interpolado, e não foi já beneficiário de qualquer outra bolsa de investigação direta ou indiretamente 
financiada pela FCT.  

Estes documentos deverão ser enviados via e-mail para: carmo@ipfn.ist.utl.pt  

 


