
 

(BL35/2023-ST-ID) 

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

Bolsa(s) de Pós-Doutoramento  

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 2 Bolsas de Investigação de Pós-Doutoramento, no âmbito do 
projeto/instituição de I&D eGames/IST-ID, financiado por fundos PRR, no âmbito do Acordo de Parceria PT2020, 
nas seguintes condições: 

Área Científica: Computer Science and Engineering and Sports Science  
 
Requisitos de admissão:  Grau de Doutor 
 

i) O grau de Doutor deve ter sido obtido há menos de 3 anos e não tenha sido conferido pelo Instituo 
Superior Técnico; 

ii) O bolseiro não exceda, com a celebração deste contrato, um período acumulado de três anos nessa 
condição, seguidos ou interpolados, no sistema científico e tecnológico; 

iii) O candidato não tenha tido anteriormente contrato de bolsa de Pós-Doutoramento com o IST-ID. 

Plano de trabalhos:  Jogos Virtuais para Saúde e Bem-estar / Jogos Virtuais para educação e currículo de 
aprendizagem / Jogos Virtuais para treino e reabilitação desportiva 
Principais tarefas: 

• Executar diferentes avaliações com recurso a tecnologias e aplicações baseados em sensores, como por 
exemplo, localização, deslocamento, velocidade e aceleração, força e componente fisiológica (temperatura, ECG, 
EMG, EDA, EEG). 

• Conduzir diferentes tipos de investigação: analítica, descritiva, experimental e qualitativa nas seguintes 
temáticas: Jogos Virtuais para a Saúde e Bem-Estar; Jogos para Educação e Currículo de aprendizagem e Jogos 
para treino de capacidades e reabilitação desportiva. 

• Executar/apoiar intervenções com base em programas de Jogos Virtuais personalizados 

• Realizar avaliações com a população em geral ou pessoas com considerações especiais (isto é, distúrbios 
cardiovasculares, metabólicos e psicológico) sobre os parâmetros fisiológicos durante a intervenção com base em 
programas personalizados de Jogos Virtuais. 

• Apresentar novas propostas de investigação em programas competitivos sobre os temas em edital.  

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 IST-ID, disponível em https://ist-id.pt/concursos/bolsas/ ; 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 ITI / LARSyS do Instituto Superior Técnico, sob a orientação 
científica do Prof. Doutor Duarte Nuno Jardim Nunes (IST). 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, renovável, com início previsto em Abril de 2023, e por 
mais 24 meses. Quando o grau académico ou diploma seja outorgado na vigência do contrato de bolsa, esta pode 
ser concluída nos termos contratuais estabelecidos. 



 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1686 mensais, conforme tabela 
de valores constante do Anexo I do Regulamento de Bolsas de Investigação da IST-ID (https://ist-
id.pt/concursos/bolsas/), sendo o modo de pagamento da opção do Bolseiro por Transferência Bancária/Cheque. 
Este montante será complementado com aproximadamente 200 € para o pagamento do seguro social voluntário e 
de acidentes pessoais do bolseiro. 

Métodos de seleção: : Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e entrevista 
individual (remota ou presencial), com a respetiva valoração de:  
Avaliação curricular: 60%;  Entrevista Individual: 30%; Carta de Motivação: 10% 
 
Composição do Júri de Seleção: Professor Doutor Duarte Nuno Jardim Nunes (IST), Prof. Doutor Pedro Campos 
(UMa-ITI/LARSyS) e Professor Doutor Élvio Rúbio Quintal Gouveia (UMa-ITI/LARSyS). 

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 24 de Março de 2023. 

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) Declaração sob 
compromisso de honra de que o candidato não excede, com a celebração deste contrato, um período acumulado 
de três anos nessa condição, seguidos ou interpolados, no sistema científico e tecnológico, e que os trabalhos de 
investigação que conduziram à atribuição 
do grau de doutor foram desenvolvidos numa entidade de acolhimento distinta 
da entidade onde vão ser desenvolvidos os trabalhos de investigação; iii)  Curriculum Vitae; iv) certificado de 
habilitações; v) carta de motivação.  

Estes documentos deverão ser enviadas via e-mail para: erubiog@staff.uma.pt; nunojnunes@tecnico.ulisboa.pt; 
admin@iti.larsys.pt 

 


