
Proposta de Contratação do Doutor Alex Vano-Vinuales como 

Professor Auxiliar Convidado do Departamento de Física do IST

Vimos  por  este  meio  propor  o  Dr.  Alex  Vano-Vinuales  para  Professor  Convidado  do
Departamento de Física.  O Dr. Alex Vano-Vinuales é um perito na análise de equações às
derivadas parciais e no tratamento numérico do infinito nulo, em Relatividade Numérica e em
Relatividade Geral.  É neste momento investigador postdoctoral  contratado pela FCT e uma
aposta da área de Astrofísica e Gravitação.

O Dr. Vano-Vinuales é um perito reconhecido na área. Já durante o seu doutorado obteve as
primeiras simulações numéricas estáveis do problema do valor inicial hiperboloidal em simetria
esférica usando evolução livre, sem sucesso até então. Este trabalho está atualmente a ser
continuado no Técnico pelo Dr. Vano-Vinuales para a criação de um código 3D hiperboloidal de
grande utilidade para a comunidade internacional de Relatividade Numérica. Durante o seu
pós-doutorado na  Cardiff  University, o  Dr. Vano-Vinuales  estendeu  os  seus conhecimentos
numéricos  para  resolver  equações  elípticas  para  dados  iniciais  de  simulações  binárias  de
buracos negros com spin, e contribuiu para a criação de modelos de onda para análise de
dados de ondas gravitacionais, entre outros projetos. O Dr. Alex Vano-Vinuales leccionou em
2019 na  Cardiff  University  o  curso  “Advanced  General  Relativity  and  Gravitational  Waves”
juntamente com o Prof.  Bernard Schutz,  catedrático em Cardiff e ex-diretor do AEI (Albert
Einstein Intitute, Max Planck Institute fro Gravitational Physics, Potsdam).

O Dr. Vano-Vinuales está estabelecido em Portugal e com vontade expressa de contribuir para
a obra do Técnico. No próximo ano, co-orientará 2 alunos de doutoramento. 

Dado o exposto, recomendamos fortemente o Dr. Vano-Vinuales para Professor Convidado. É
um excelente investigador, e um excelente docente com provas dadas. Dada a qualidade do
Curriculum Vitae e o empenho em desenvolver investigação e no ensino da Física no IST,
vimos propor a sua contratação como Professor Auxiliar Convidado a 30% do Departamento de
Física do IST nos termos do artigo nº32–A do ECDU.
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