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

1 Bolsa de Investigação (estudante de doutoramento)  

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 bolsa de investigação para estudante de doutoramento no 
âmbito do projeto Myocardium T1 Quantification in Atrial Fibrillation Patients Enabled by Highly-Accelerated 
Acquisitions and Robust Motion Correction – FCT PTDC/EMD-EMD/29686/2017, financiado por fundos nacionais 
através da FCT/MCTES (PIDDAC) e co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) 
através do COMPETE – Programa Operacional Fatores de Competitividade (POFC) – Lisboa-01-0145-FEDER-
029686, nas seguintes condições: 

Área Científica: Engenharia Biomédica (BBB-BMD) 

Requisitos de admissão:  estar inscrito num doutoramento. 

Será dada preferência a candidatos (as) com experiência em Imagiologia por Ressonância Magnética (IRM), se 
possível com experiência relevante em programação de sequências de IRM. 

Os graus académicos obtidos em países estrangeiros necessitam de registo por uma Instituição portuguesa, de 
acordo com o Decreto-lei n.º 66/2018, de 16 de agosto, e a Portaria n.º 33/2019, de 25 de janeiro. A 
apresentação do certificado é obrigatória para a assinatura do contrato. Mais informação poderá ser obtida em: 
https://www.dges.gov.pt/pt/pagina/reconhecimento?plid=374 

Plano de trabalhos: O trabalho a desenvolver insere-se num projeto de Investigação que visa a quantificação do 
tempo de relaxação T1 para caracterização do tecido muscular da aurícula na patologia da fibrilhação auricular, 
pretendendo-se abordar dois desafios: aumentar a cobertura anatómica dos exames sem prolongar o tempo de 
aquisição e corrigir o efeito do movimento respiratório melhorando a resolução espacial das imagens. Para tal, 
o/a bolseiro/a começará por implementar a aquisição simultânea de múltiplos cortes e reconstrução das imagens 
individuais ponderadas em T1. Numa segunda fase, para correção do movimento respiratório e melhoria da 
resolução espacial, o procedimento de reconstrução deverá ser modificado por forma a tirar partido de um 
algoritmo de super resolução. Finalmente, o/a bolseiro/a será responsável por incorporar o seu código no 
procedimento de reconstrução desenvolvido pela restante equipa do projeto. Este visa a aceleração da aquisição 
permitindo a reconstrução dos mapas T1 a partir de uma menor quantidade de dados, incorporando estratégias 
que reduzem o efeito negativo do movimento cardíaco residual, mais provável em fibrilação auricular devido a 
ritmos cardíacos irregulares. 

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 Sistemas e Robótica do Instituto Superior Técnico, 
sob a orientação científica da Professora Rita Nunes. 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses com início previsto em Abril de 2021, sendo eventualmente 
renovável. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €1 074,64, 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. Estão ainda incluídos o seguro 
pessoal e a contribuição para o seguro social voluntário (1º escalão). 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular (incluindo grau 
académico (30%), publicações anteriores (15%) e experiência de investigação (15%), entrevista individual (40% - 
apenas para os candidatos que obtiveram as três primeiras classificações na avaliação curricular se esta for 
positiva. 

Composição do Júri de Seleção: Professores Rita Nunes, Patrícia Figueiredo e João Sanches. 



 

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 
24 de fevereiro a 9 de março de 2021. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos:  

i) Formulário  B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (http://drh.tecnico.ulisboa.pt/bolseiros/formularios/ ); 

ii) Curriculum Vitae; 

iii) certificado de habilitações;  

iv) comprovativo de inscrição em ciclo de estudos conducente à obtenção de grau académico (doutoramento);  

v) carta de motivação. 

Estes documentos deverão ser enviados via e-mail para: ritagnunes@tecnico.ulisboa.pt  

 


