
 
 

BOLSA DE PÓS DOUTORAMENTO (M/F) 

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

do projeto Norte-070124-FEDER-000070 (Task 3), 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 utilizando a nossa nova 

instalação de medição ultra-rápida de tipo pump-probe. Este sistema destina-se ao estudo de 

processos ultra-rápidos da dinâmica magnética e desmagnetização onde é preciso fazer 

aquisição, análise e modelização de dados experimentais em sistemas de nanopartículas 

magnéticas e metálicas. Esperamos obter dados de alta qualidade em amostras magnéticas, 

camadas magnéticas acopladas e nanoestruturas magnéticas de interesse atual para 

aplicações na gravação magnética. O nosso sistema está no limite do estado-da-arte e 

permitirá acesso a uma resolução temporal sem precedentes, dando a possibilidade de 

investigar novas configurações de excitação e novos materiais.  

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 

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

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto de Fisica 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 dos Professores David Schmool e Helder Crespo, 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%). Será dada preferência 

a candidatos com conhecimentos em dinâmica de spin em nanoestruturas e experiência com o 

formalismo de Landau – Lifshitz. 

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 3), acompanhadas dos seguintes documentos: 

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

considerados relevantes pelo candidato.  
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