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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 mestrado 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação, no âmbito do projeto FCT intitulado 

“Investigação em Materiais com Isótopos e Técnicas Nucleares Radioativas no ISOLDE-CERN” (CERN/FIS-
TEC/0003/2019), financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES (PIDDAC), nas seguintes condições: 

Área Científica: Tecnologias Nucleares e Proteção Radiológica (Departamento de Engenharia e Ciências Nucleares) 

Requisitos de admissão:  Estar inscrito num mestrado integrado ou num mestrado. 

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: Os objetivos particulares a atingir pelo(a) bolseiro(a) são os seguintes: 
- Estudo de propriedades de centros óticos luminescentes implantados em diamante. O trabalho terá uma 
componente laboratorial dedicada ao estudo de propriedades óticas e uma componente computacional dedicada 
a métodos de modelização de configurações atómicas locais e à determinação das propriedades de interesse 
consequentes.  
- Outra tarefa será a análise e interpretação de dados obtidos com o método de canalização por emissão de eletrões 
em experiências realizadas no ISOLDE-CERN, para estudo do ambiente local dos iões implantados. 
- Com base nas tarefas acima referidas e em colaboração com a equipa, o(a) candidato(a) deverá escrever 
relatórios, comunicações e artigos científicos em inglês para publicação em revistas internacionais. 

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 Centro de Ciências e Tecnologias Nucleares (C2TN), Campus 
Tecnológico e Nuclear, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, e no Laboratório Associado CICECO 
– Instituto de Materiais de Aveiro, na Universidade de Aveiro, com possíveis idas ao ISOLDE-CERN durante 1-2 
semanas, sob a orientação científica do Doutor Ulrich Wahl (IST) e do Professor Vítor Amaral (UA). 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração inicial de 12 meses, com início previsto em março de 2021. O contrato de 
bolsa poderá ser prolongado se o trabalho o justificar dentro do orçamento disponível  

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €805,98, 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 e entrevista individual 
pelo meios eletrónicos, com a respetiva valoração de 75% avaliação curricular e 25% entrevista individual. 

O(A) candidato(a) à bolsa deve ter um grau de Licenciado na área de Física, Engenharia Física ou afins. Deverá ter 
interesse no estudo e caracterização de materiais, simulação computacional e, em particular, em técnicas baseadas 
na implantação iónica para dopagem e/ou análise com sondas de elementos estáveis ou radioativos. Para este 
trabalho é desejável que o(a) candidato(a) possua sólidos conhecimentos em física do estado sólido, de materiais, 
e computacional. Será dada preferência a candidato(a)s com interesse e experiência prévia nestas áreas, 



 

particularmente em propriedades de centros óticos luminescentes e cálculos atomísticos de primeiros-princípios 
usando teoria do funcional de densidade. 

O(A) candidato(a) irá trabalhar num grupo de investigação abrangente com especialistas em técnicas experimentais 
e teóricas na caracterização de materiais avançados, pelo que boas capacidades de comunicação são requeridas. 

Composição do Júri de Seleção: Doutor Ulrich Wahl, Doutor João Guilherme Correia, Doutora Katharina Lorenz, 
Prof. Doutor Vítor Amaral (externo DP-UA) 

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

Prazos e procedimentos de reclamação e recurso: Da decisão final pode ser interposta reclamação no prazo de 
15 dias úteis, ou recurso para a Direção da IST-ID no prazo de 30 dias úteis, ambos após a respetiva notificação. 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no período de 1 
a 12 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, se aplicável; 
iv) comprovativo de inscrição em ciclo de estudos conducente à obtenção de grau académico (mestrado ou 
mestrado integrado); 
v) carta de motivação. 
Estes documentos deverão ser enviados via e-mail para: uwahl@ctn.tecnico.ulisboa.pt 

 


