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

Bolsa de Investigação para estudante de doutoramento 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1  Bolsa de Investigação (estudante de doutoramento), no 
âmbito do CENTRA/IST-ID, UIDP/00099/2020, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), 
nas seguintes condições: 

Área Científica: Astronomia e Astrofísica   

Requisitos de admissão: estar inscrito num doutoramento. 

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: Buracos negros, colapso gravitacional e entropia 

O projeto de tese se doutoramento visa estudar entropia em buracos negros e estudar fenómenos críticos em 
colapso gravitacional. Estes assuntos são a chave para se entender a formação de buracos negros. Os seguintes 
conceitos na tese de doutoramento são para ser explorados: 

1. Entropia gravitacional durante a formação de um buraco negro: a entropia de buracos negros estáticos é um 
conceito bem estudado. Contudo, buracos negros formam-se dinamicamente em colapso garvitacional e entropia 
não é tão bem entendida neste cenário. Camadas finas são objetos que permitem um estudo dinâmico e 
termodinãmico completo, mas uma generalização para campos gravitacionais arbitrários ainda não existe. 
Desenvolvimentos recentes motivam uma análise da evolução da entropia gravitacional usam resultados de 
termodinâmica e teoria quântica de campos em espaço-tempos curvos. 

2. Fenómenos críticos em colapso gravitacional e quebra de simetria: Ao contrário dos buracos negros massivos 
que se originam em colapso gravitacional, fenómenos críticos em colapso gravitacional aparecem no estudo da 
formação de buracos negros de massa extremamente pequena. Nestes sistemas o limiar de formação de buracos 
negros é dado por uma solução crítica universal caracterizada por uma simetria adicional. A solução final ou 
origina a dispersão de matéria ou o colapso final para um buraco negro. Pretende-se estudar este fenómeno em 
várias configurações diferentes como por exemplo de uma camada fina de matéria em colapso. 

3. A abordagem semi-clássica em colapso gravitacional, levando-se em conta efeitos quânticos, e o papel da 
entropia: O principal objetivo é investigar alguns assuntos em aberto relativamente à formação de buracos 
negros.  Uma abordagem semi-clássica leva em conta os efeitos quânticos da matéria no espaço-tempo. Os 
objetivos prévios desempenham um papel importante neste ponto, em particular no limiar da formação do 
horizonte de eventos, por exemplo, podem fornecer pistas para o entendimento da criação de entropia do campo 
gravitacional.  Resolvendo as equaões de Einstein, analítica ou numericamente, deve ser possível encontrar uma 
ligação entre entropia gravitacional e entropia de emaranhamento por um lado e entropia derivada da teoria de 
informação por outro.  Relacionado com estes assuntos é o problema de reação quântica no horizonte de 
eventos, um problema ainda sem resoluçao. Com os conhecimentos adquiridos com os pontos anteriores pode-se 
tentar uma abordagem envolvendo métodos analíticos e numéricos de resolução das equações de teoria quântica 
de campos em espaço-tempos curvos. Estes assuntos são interdisciplinares e de grande importância. 



 

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/regulamento.phtml.pt 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Centro de Astrofísica e Gravitação do Instituto Superior 
Técnico, sob a orientação científica do Professor José Sande Lemos. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 36 meses, com início previsto em Janeiro de 2021. O contrato 
de bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 12 meses.  

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. 

Métodos de seleção: Os métodos de selecção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e entrevista, com 
a respectiva valoração de 50%.    

Composição do Júri de Seleção: José Sande Lemos, Vitor Cardoso, Ana Mourão. 

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 
1 a 12 de fevereiro 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 enviadas via e-mail para: joselemos@tecnico.ulisboa.pt  

 

 


