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

Bolsa de Investigação (estudante de mestrado ou mestrado integrado) 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Investigação, no âmbito do projecto 
1801P.01003.1.03.01 - LARSYS/ISR (UIDP/50009/2020) - DSOR, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES 
(PIDDAC), nas seguintes condições: 

Área Científica: Automação, Controlo e Robótica 

Requisitos de admissão:  
a) Estar inscrito(a) num mestrado integrado ou num mestrado;  
b) Licenciatura em Engenharia Electrotécnica e Computadores ou áreas afins (Engenharia Informática, 

Aeroespacial, etc.). 
c) Conhecimento sólido de programação em Python e C++. Experiência prévia no uso de middleware ROS 

(Robot Operating System) será valorizada, embora não seja essencial. 
d) Experiência prévia em projetos nas áreas de navegação e/ou controlo de robots será valorizada, bem como 

conhecimento profundo de Matlab/Simulink. 

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 é motivado por actividades de investigação a decorrer focadas em submarinos 
robóticos híbridos autónomos/tele-operados para exploração subaquática. Consiste na integração da robótica com a 
IoT (Internet of Things), com o objectivo último de permitir a qualquer utilizador a operação remota de veículos 
autónomos robóticos através da Internet em tempo real, visualizando imagens e dados de telemetria em direto do 
fundo do mar. O bolseiro será integrado numa equipa multidisciplinar e em articulação com a equipa internacional do 
projeto para implementação e teste de algoritmos existentes e sistemas de software para controlo e navegação de 
veículos submarinos do ISR-IST em ambiente middleware ROS (Robot Operating System). Serão realizados testes na 
água com veículos reais. 

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 ISR-Lisboa do IST, sob a orientação científica do Doutor David 
Cabecinhas. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 6 (seis) meses, com início previsto em Junho de 2021. O contrato de 
bolsa poderá ser eventualmente renovado. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 835,98 (oitocentos e trinta e cinco 
Euros e noventa e oito cêntimos), conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), podendo acrescer um complemento a definir de acordo com a experiência 
comprovada do(a) candidato(a). O modo de pagamento do(a) Bolseiro(a) será por transferência bancária.  

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular e entrevista individual 
por meios electrónicos aos dois primeiros classificados, com a respectiva valoração de 60% / 40%. 

Composição do Júri de Seleção: Doutor David Alexandre Cabecinhas (nº. mec. 4610), Professor António Manuel dos 
Santos Pascoal (nº. mec. 1814) e Professora Rita Maria Mendes de Almeida Correia da Cunha (nº. mec. 5697). 

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 20 
de maio a 2 de junho de 2021. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: 
Formulário ID B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (https://ist-id.pt/concursos/bolsas/); 

i) Curriculum Vitae; 
ii) Certificado de habilitações; 
iii) Comprovativo de Licenciatura; 
iv) Comprovativo de inscrição ou de candidatura a ciclo de estudos conducente a grau académico; 
v) Carta de motivação; 

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

 

 


