
 
 

BOLSA DE PÓS DOUTORAM ENTO (M/F) 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma Bolsa de Pós doutoramento no âmbito 

do projeto Norte-070124-FEDER-000070 (Task 1), intitulado Nanomateriais Multifuncionais, 

financiado por fundos nacionais através da FCT/MEC (PIDDAC) e cofinanciado pelo Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) através do Programa Operacional do Norte, 

com a referência Norte-070124-FEDER-000070, nas seguintes condições: 

Área Científica: Física 

Requisitos de admissão: podem candidatar-se a esta bolsa detentores do grau de Doutor em 

Física, Engenharia Física ou áreas afins. 

Plano de trabalhos: realização de trabalho experimental e teórico no desenvolvimento de 

materiais e nanoestruturas multifuncionais usando técnicas top-down e/ou bottom-up para 

aplicação em energia e/ou biomédicas. 

Pretende-se que seja desenvolvido trabalho de investigação numa ou mais das seguintes 

áreas:  

(i) Micro-dispositivos baseados em materiais magneto-estritivos; (ii) Aplicações relacionadas 

com energia: Energy harvesting e células fotovoltaicas sensibilizadas com corante; (iii) 

Nanoestruturas metal-isolador-metal para sensores memórias e sinapses artificiais; (iv) 

Aplicações bio-médicas: sensores e drug delivery; (v) metamateriais. O plano a desenvolver 

será adaptado ao perfil do candidato selecionado. 

As tarefas a desenvolver envolverão ainda missões em laboratórios estrangeiros parceiros 

dentro da comunidade europeia. 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei Nº. 40/2004, de 18 de agosto, alterada pelo 

Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto, e alterado pelo Decreto-Lei nº 233/2012, de 29 de 

outubro e pela Lei nº 12/2013, de 29 de janeiro e pelo Decreto-Lei nº 89/2013, de 09 de julho 

(Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); Regulamento de Bolsas de Investigação da 

Fundação para a Ciência e Tecnologia, em vigor, em vigor 

(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt). 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto de Física dos Materiais da 

Universidade do Porto - IFIMUP-IN, Instituto de Nanotecnologias, sito do Departamento de 

Física e Astronomia da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, sob a orientação 

científica do Professor João Pedro Esteves de Araújo, em regime de exclusividade. 

Duração da bolsa: A bolsa terá à duração de 12 meses, eventualmente renováveis até a um 

máximo de 30 meses. 

http://www.fct.pt/apoios/bolsas/regulamento.phtml.pt


Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1495,00 

conforme tabela de valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País 

(http://alfa.fct.mctes.pt/apoios/bolsas/valores).  

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes: avaliação curricular, 

incluindo publicações em revistas científicas de impacto (50%) e experiência em teoria e 

experimentação em áreas relevantes para a actividade do grupo (50%). 

Composição do Júri de Seleção:  

Presidente - João Pedro Esteves de Araújo 

1º vogal efetivo - João Oliveira Ventura  

2º vogal efetivo - David Simon Schmool 

3º vogal efetivo - Abílio de Jesus Monteiro Almeida 

1º vogal suplente - Helder Manuel Paiva Rebelo Cerejo Crespo 

2º vogal suplente - Joaquim Agostinho Gomes Moreira 

Forma de publicitação/notificação dos resultados: Os resultados finais da avaliação serão 

publicitados, através de lista ordenada por classificação final, no site da Universidade do Porto 

http://noticias.up.pt/oportunidades/, e os candidatos informados por email da lista ordenada 

por classificação final. 

Forma de apresentação das candidaturas e prazo de candidatura:  

O concurso encontra-se aberto no período de 23-09-2013 a 04-10-2013.  

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através email para 

recrutamentorh@sp.up.pt, com conhecimento para jearaujo@fc.up.pt, indicando a referencia do 

projeto (Norte-070124-FEDER-000070 - Task 1), acompanhadas dos seguintes documentos: 

carta de motivação, curriculum vitae, certificados de habilitação e outros documentos 

considerados relevantes pelo candidato.  
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