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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 6 Bolsas de iniciação à investigação, no âmbito do projeto 
1801P.01104.1 (IPFN Science Summer Camp 2022/IPFN), Verão Com Ciência 2022, 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 2022 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 2022 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:  



 

Projeto 1 
Titulo: Programação de robô móvel inspirado nas necessidades de manutenção de centrais de fusão nuclear 
Objectivo: O objetivo deste estágio é instalar e programar um Raspberry para controlar os quatro motores do 
veículo de forma a que este possa executar os comandos de movimentos pretendidos para o veiculo 
FORMULAfusion (https://www.ipfn.tecnico.ulisboa.pt/FORMULAfusion/) desenhado para se deslocar em todas as 
direções inspirado nas necessidades do projeto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), a uma 
escala menor, mas com capacidade de transporte até 250kg.  
Orientador: Alberto Vale 

Projeto 2 
Título: Sobrevivência a longo prazo dos componentes em contato com o plasma em reatores de fusão de última 
geração  
Objetivo: Os reatores de fusão de próxima geração terão diagnósticos expostos a ambientes de radiação sem 
precedentes, que podem comprometer sua integridade durante a vida útil do recator. Usando ferramentas de 
última geração de simulação de neutrónica, este estágio visa estudar o impacto da radiação ionizante no 
desempenho a longo prazo dos componentes em contato com o plasma no DEMO, um reator de fusão nuclear 
que preencherá a lacuna entre o ITER e as centrais de fusão comercial.  
Orientadores: Raul Luís e Yohanes Nietiadi 

Projeto 3 
Título: Caracterização automática de ecos electromagnéticos em plasmas de fusão nuclear. 
Objetivo: Tratamento de dados recolhidos por sistemas de reflectometria de micro-ondas em reatores 
experimentais de fusão nuclear. Exploração de modelos e implementação de algoritmos para análise 
paramétrica das flutuações de densidade num plasma de fusão. 
Orientador: José Vicente 

Projeto 4 
Título: Classificar a periferia de reatores de fusão usando aprendizagem automática e big data. 
Objetivo: Realizar uma análise multivariada da densidade na periferia de reatores de fusão usando uma 
grande base de dados experimentais do reator tokamak ASDEX Upgrade. O lado interior do reator exibe 
uma região de alta densidade que depende de vários parâmetros como a potência, combustível, 
corrente, impurezas, etc. Usando técnicas de aprendizagem automática como PCA (principal component 
analysis) e classificadores binários, irás desvendar quais são os parâmetros mais importantes que 
governam este fenómeno. 
Supervisor: Daniel Hachmeister 
 



 

Projeto 5 

Título: Medir a densidade do plasma usando um radar de microondas e estatística Bayesiana. 
Objetivo: Em reatores de fusão nuclear, o perfil de densidade do plasma é uma quantidade crítica que 
precisa de ser medida com precisão. Os algoritmos de análise de dados atuais não conseguem calcular 
um perfil de densidade generalizado estando limitados a um subconjunto de perfis monotónicos. O 
objetivo deste trabalho é aplicar uma abordagem generalizada usando um modelo estatístico e 
minimizando uma determinada função de custo para superar os obstáculos das abordagens atuais. 
Supervisor: Daniel Hachmeister 
 

Projeto 6 
Título: Modelização da dinâmica eletrónica não linear em sólidos 
Objetivo: Recentemente, a luz resultante de geração harmónica elevada em sólidos foi obtida num novo 
regime. Usando essa luz, o mapeamento óptico total de estruturas de banda sólidas emergiu como uma 
fronteira interessante. Este projecto tem por base um modelo quântico/clássico para calcular o 
movimento não linear de electrões em sólidos com o objetivo final de ligar os espectros de HHG às 
propriedades fundamentais dos sólidos. Idealmente o candidato deve ter conhecimentos de 
programação em qualquer linguagem e algum conhecimento ou interesse em matéria condensada ou 
óptica não linear 
Orientador: Gareth Williams 
 

Projeto 7 
Título: Machine-learning para modelar a criação de pares electrão-positrão em condições extremas de 
interacção laser-plasma  
Objectivo: O objectivo do estágio é treinar um modelo de machine learning capaz de estimar a energia 
dos positrões criados em condições extremas de interacção laser-plasma. Este trabalho não requer 
qualquer experiência prévia em machine learning, uma vez que serão fornecidas ferramentas e um 
curso sobre Python e a biblioteca Keras. 
Orientador: Chiara Badiali e Bertrand Martinez 

 

Projeto 8 
Título: Algoritmo quântico para simular a interacção não-linear de ondas num plasma 
Objetivo: Avanços recentes em computação quântica parecem indicar que este novo paradigma 
computacional levará ao desenvolvimento de algoritmos muito mais eficientes na resolução de certos 
tipos de problemas numéricos, nomeadamente na simulação de plasmas. Este projecto consistirá em  
implementar em Python e Qiskit um algoritmo quântico do tipo variacional para simular a interacção 
não-linear entre três ondas num plasma.  Um "crash course" em Computação Quântica será dado no 
início. 
Orientador: Óscar Amaro 



 

Projeto 9 
Título: Trajectórias de partículas em campos electromagnéticos e gravíticos extremos. 
Objectivo: Utilizar o código partícula-em-célula com o módulo de relatividade geral para caracterizar as 
trajectórias de fotões e partículas massivas (carregadas ou neutras) em torno de objectos compactos 
como estrelas de neutrões ou buracos negros. Este projeto será uma excelente oportunidade para o 
aluno explorar o extenso zoo de órbitas possíveis nas métricas de Schwarzschild e Kerr (como por 
exemplo em https://arxiv.org/abs/0802.0459 ou https://arxiv.org/abs/1810.00842).  
Orientador: Rui Torres 

Projecto 10 
Título: Desenvolvimento de sistemas de entrega e colecção de sinal óptico nos projectos SYLC e/ou 
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 (SYLC) e 
espectroscopia por fluorescência (FLUDS).  
Orientador: João Mendanha Dias 

Projecto 11 

Título: Modelização óptica do olho por traçado de raios 
Objetivo: Análise paramétrica, por software de traçado 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 
 

Projecto 12 

Título: Medir as propriedades dielétricas do material até os 110 GHz utilizando um Analisador Vetorial 
de Rede 
Objetivo: Com base na configuração existente que usa o método do Espaço Livre em que as 
quantidades medidas são os parâmetros S (S11, S21) para encontrar r, r da amostra de material. 
Orientador: António Silva 
 
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 2022.  

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €486,12, 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 
16/08/2022 a 22/08/2022 

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.tecnico.ulisboa.pt  

 


