
 

(BL72/2023) 

Bolsa de investigação Pós-Doutoral  

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de investigação, no âmbito do projeto PRODUTECH R3 
(Recuperação-Resiliência-Reindustrialização) - Agenda Mobilizadora da Fileira das Tecnologias de Produção para a 
Reindustrialização, financiado ao abrigo do Aviso Convite nº 02/C05-i01/2022 enquadrado e financiado no âmbito 
do Plano de Recuperação e Resiliência de Portugal, nas seguintes condições: 

Área Científica: Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão Industrial. 

Requisitos de admissão:   

 a) ser titular do grau de doutor obtido nos três anos anteriores à data da submissão da candidatura à bolsa; 
 b) ter desenvolvido os trabalhos de investigação que conduziram à atribuição do grau de doutor em 
entidade distinta da entidade de acolhimento da bolsa; 
 c) não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em causa, incluindo as renovações possíveis, um 
período acumulado de três anos nesta tipologia de bolsa, seguidos ou interpolados; 
 d) não ter tido anteriormente contrato de bolsa de investigação pós-doutoral com o IST. 

e) Será dada prioridade a doutorados em engenharia mecânica ou de engenharia de materiais ou em 
engenharia e gestão industrial, embora sejam bem-vindos todos os candidatos com um forte componente de 
investigação e motivação para trabalhar sob esta agenda. 

Plano de trabalho: O plano de trabalho faz parte do WP8 – Digital&Autonomous Factory – Fábrica digital e 
sustentável - da Agenda PRODUTECH R3 (Recuperação-Resiliência-Reindustrialização).   

A empresas transformadoras, utilizadoras de tecnologias de produção, enfrentam o desafio de alcançar altos níveis 
de desempenho operacional e ambiental mantendo prazos muito curtos para responder a uma procura altamente 
dinâmica. Os produtores de tecnologias de produção também enfrentam o desafio de desenvolver equipamentos 
e soluções de software aplicáveis a PMEs e escaláveis para empresas de maior dimensão, que possam acomodar 
alto mix de produtos e flutuações da procura sem comprometer a eficiência operacional e ambiental, juntamente 
com uma atualização constante para a digitalização e ambiente IoT (garantindo alto desempenho em sistemas de 
comunicação e processamento de dados). 

Este projeto interliga os desafios e necessidades destes dois tipos de empresas, contribui de forma decisiva para a 
Reindustrialização da Europa, envolvendo a demonstração de sistemas de produção Visual, Digital, Autónomos e 
Sustentáveis de alto desempenho, que assentam na digitalização de processos e em sistemas robóticos autónomos 
e móveis, visando minimizar os desperdícios (operacionais, energéticos e materiais) e garantir a excelência 
operacional. As seguintes soluções serão demonstradas em diversas empresas de diferentes setores: 

1) Soluções logísticas, adaptáveis e inteligentes, focadas na automatização de processos de fabrico de todas 
as escalas (pequena produção a produção em massa); 

2) Software baseado em Machine Learning, para aplicação de Gestão Visual, baseado em Lean Six Sigma e 
Multi-Layer Flow Mapping, em ambientes IoT baseados na cloud. 

O plano de trabalho inclui as atividades necessárias para realizar os objetivos e as entregas deste programa. Estão 
também previstas atividades de promoção, através de conferências, artigos e outros.  

Este Plano de Trabalhos é relevante para o desenvolvimento científico do bolseiro em assuntos enquadrados com 
a agenda mobilizadora onde o candidato terá contacto com várias empresas portuguesas. Pretende-se um 
candidato com uma forte orientação para a investigação e desenvolvimento, capaz de liderar uma equipa 
multidisciplinar focada numa ou mais das seguintes áreas: Melhoria contínua, tecnologias da indústria 4.0 e suas 
aplicações em contexto industrial, machine learning e lean manufacturing. Experiência anterior no 
desenvolvimento e implementação de soluções de machine learning destinadas a facilitar atividades de gestão 
industrial será altamente valorizada. Adicionalmente, o candidato deve ter uma sólida formação académica e 



 

científica, ser experiente na gestão e preparação de artigos de investigação científica, bem como na preparação e 
participação em conferências científicas. 

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 nas instalações da Área Científica de Tecnologia Mecânica e Gestão 
Industrial, campus Alameda, Pav. Mecânica 3, sob a orientação científica do Professor Paulo Peças. 

Duração da(s) bolsa(s): A bolsa terá a duração de 12 meses, com início previsto em abril de 2023. O contrato de 
bolsa poderá ser renovado até ao máximo de 24 meses.  

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 1 686,00, conforme tabela de 
valores das bolsas atribuídas diretamente pela FCT, I.P. no País (http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores ), sendo 
o modo de pagamento da opção do Bolseiro por Transferência Bancária/Cheque. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizar serão os seguintes:  
Numa primeira fase será feita uma seleção de 3 candidatos com base no currículo e carta de motivação com uma 
ponderação de 80% e 20% respetivamente. Os candidatos selecionados na primeira fase serão depois seriados 
através de uma entrevista individual. 

Composição do Júri de Seleção: Presidente do Júri: Prof. Paulo Peças, Vogal do júri: Prof. Marco Leite, Vogal do júri: 
Profª. Inês Ribeiro,  

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 
23 de março a 5 de abril de 2023. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: i) 
Formulário  B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (http://drh.tecnico.ulisboa.pt/bolseiros/formularios/ ), ii) 
Curriculum Vitae; iii) certificado de habilitações; iv) carta de motivação; v) declaração sob compromisso de honra 
de que 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 da bolsa. 

Estes documentos deverão ser enviadas via e-mail para: paulataborda@tecnico.ulisboa.pt  


