
 

 

Uma Bolsa de Investigação para Mestre (M/F) 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de uma bolsa de investigação no âmbito de 
projeto de I&D no domínio do Digital Twin na Gestão de Ativos da Infraestrutura (projeto 
IN2TRACK-3 do programa Shift2Rail) com o apoio financeiro da Infraestruturas de Portugal, S.A. 
(doravante designada por IP), nas seguintes condições: 

 

Área Científica: Engenharia Civil - Digital Twin na Gestão de Ativos  

 

Requisitos de admissão: Os candidatos a este concurso deverão reunir, cumulativamente, os 
seguintes requisitos: 

1. Inscrição em doutoramento na área de Engenharia Civil, num dos seguintes programas 
doutorais:  

• PRODEC – Programa Doutoral em Engenharia Civil da FEUP, Faculdade de 
Engenharia da Universidade do Porto; 

• Programa doutoral em Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico, Universidade 
Nova de Lisboa. 

2. Ser detentor do grau de Mestre em Engenharia Civil, Engenharia Informática ou 
Sistemas de Informação. 

 

Condições de atribuição da Bolsa:  

• Comprovativo de inscrição num dos programas doutorais referidos a entregar até à data 
da celebração do contrato de atribuição de bolsa; 

• Se o candidato não for cidadão português, comprovar documentalmente, no momento 
celebração do contrato de atribuição de bolsa, que detém autorização para permanecer 
licitamente em território português e que o habilite a celebrar o contrato que decorre 
da atribuição da bolsa; 

• Se a habilitação requerida tiver sido conferida por instituição de ensino superior 
estrangeira, a mesma tem de obedecer ao disposto no Decreto-Lei n.º 66/2018, de 16 
de agosto, devendo quaisquer formalidades aí estabelecidas estar cumpridas até à data 
da celebração do contrato de atribuição de bolsa. 

 

Critérios de avaliação: Serão valorizados os seguintes elementos: 

• Mestrado em Engenharia Civil; 

• Experiência em ambientes de investigação colaborativos na área da gestão de ativos;  

• Publicações ou apresentação em congressos na área de gestão de ativos; 

• Domínio do Inglês. 



 

Plano de trabalhos: Desenvolvimento de tarefas de investigação e desenvolvimento na área do 
Digital Twin no contexto de infraestruturas de transporte, procurando suportar os seguintes 
projetos em que a IP está envolvida: 

• Projeto IN2TRACK-3 do programa Shift2Rail; 

• Lighthouse project – projeto interno da IP, para introdução dos conceitos da Indústria 
4.0 em particular no desenvolvimento de modelos Digital Twin, enquanto modelos 
estruturados de dados, nas fases de Instalação/Construção e Manutenção e Operação 
com aplicação às classes de ativos Via-férrea e Obras de arte. 

São esperadas publicações anuais em congressos e revistas de referência e é exigida a 
elaboração e conclusão de uma tese de doutoramento. 

 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei nº. 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro 
de Investigação Científica1) e Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia (FCT), em vigor2. 

 

Local de desenvolvimento das atividades: No âmbito da presente Bolsa poderão ser 
desenvolvidas atividades nas instalações da Direção de Asset Management da IP, ou nas 
instalações de qualquer das instituições académicas em que são lecionados os programas 
doutorais acima identificados, ou ainda parcialmente de forma remota, sob a orientação 
científica do Professor Doutor Poças Martins, da Faculdade de Engenharia da Universidade do 
Porto e do Professor Doutor Nuno Almeida, do Instituto Superior Técnico. 

 

Duração da Bolsa e regime de atividade: A bolsa terá a duração de 12 meses, renovável 
anualmente até ao limite de 36 meses (nos termos do artigo 15º do Regulamento de Bolsas de 
Investigação da FCT), com início previsto em abril de 2021 e em regime de exclusividade. 

 

Valor do subsídio de manutenção mensal da Bolsa: O montante mensal da bolsa corresponde 
a € 1 900. O pagamento será efetuado por transferência bancária.  

O bolseiro beneficiará de um seguro de acidentes pessoais, suportado pela IP, S.A..  

O bolseiro poderá ainda aceder ao seguro social voluntário nos termos das disposições 
conjugadas do Decreto-Lei n.º 40/89, de 1 de fevereiro, e do Código dos Regimes Contributivos 
do Sistema Previdencial de Segurança Social. Para este efeito, é necessário que o bolseiro de 
investigação reúna as condições definidas no Estatuto do Bolseiro de Investigação, não se 
encontrando enquadrado em regime de proteção social obrigatório, e dê conhecimento à IP, 
S.A. da sua intenção de aceder a este Seguro. Neste caso, os encargos resultantes das 
contribuições que incidem sobre o primeiro dos escalões referidos no artigo 180.º do Código 
dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social são assumidos pela IP, 
S.A.. 

 

 
1 https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-
/lc/124281176/201908280100/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficep
ortlet_rp=indice 
2 https://www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2019.pdf 



Métodos de seleção e ponderação de elementos:  

1. Avaliação curricular (0-20 pontos), que incidirá sobre o mérito do candidato, em que 
serão ponderados os seguintes fatores: 

a. Formação académica (máximo 5 pontos) 

b. Experiência em ambientes de investigação colaborativos (máximo 5 pontos) 

c. Publicações ou apresentação em congressos (máximo 7 pontos) 

d. Carta de motivação redigida em Inglês (máximo 3 pontos);  

Os candidatos que na componente de avaliação curricular obtiverem classificação 
inferior a 8 pontos serão excluídos da candidatura. 

2. Entrevista (0-20 pontos):  

Na entrevista serão discutidos tópicos relacionados com o plano de trabalhos, 
experiência, CV do candidato e motivação.  

A classificação final (0-20 pontos) resulta da seguinte fórmula: 0,5 x avaliação curricular + 0,5 x 
entrevista. 

 

Composição do Painel de Seleção:  

• Presidente: Eng.º João Gomes Morgado (IP);  

• Vogal efetivo: Eng.º Hugo Patrício (IP);  

• Vogal efetivo: Prof. Poças Martins (FEUP);  

• Vogal Suplente: Prof. Nuno Almeida (IST). 

 

Forma de publicitação e notificação dos resultados: Os resultados da avaliação serão 
publicitados através do envio das atas por mensagem de correio eletrónico a todos os 
candidatos. Do projeto de lista de classificação final podem todos os candidatos reclamar no 
prazo de 10 dias úteis, contados a partir da data da notificação. 

 

Prazo de candidatura e forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se 
aberto no período de 08-02-20-2021 a 25-03-2021. 

 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente e sob pena de exclusão do concurso, 
através da morada de correio eletrónico hugo.patricio@infraestruturasdeportugal.pt, ao 
cuidado do Presidente do Júri, indicando no assunto a referência “BI – Digital Twin”. A 
mensagem de submissão de candidatura deverá ser obrigatoriamente, e sob pena de exclusão, 
acompanhada dos seguintes documentos em formato pdf:  

1. Curriculum Vitae; 

2. Carta de Motivação em Inglês; 

3. Cópia do(s) certificado(s) de habilitações; 

4. Outros documentos comprovativos considerados relevantes. 
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