
1. Descrição do cargo/posição/bolsa 

 

Cargo/posição/bolsa: 

Bolsa de Iniciação à Investigação 

Referência: 

FCT/COPELABS/BOLSA/ESTUDANTE1/2023 

Área científica genérica: 

Tecnológia 

Área científica específica: 

Tecnológia de telecomunicações 

Resumo do anúncio: 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Iniciação à Investigação no 

âmbito do projecto UIDB/04111/2020, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES. 

Texto do anúncio 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de Iniciação à Investigação no 

âmbito do projecto UIDB/04111/2020, financiado por fundos nacionais através da FCT/MCTES, 

nas seguintes condições: 

Área Científica: Telecomunicações e Redes; 

Requisitos de admissão: a) estar inscrito num curso técnico superior profissional, numa 

licenciatura, num mestrado integrado; b) não exceder, com a celebração do contrato de bolsa em 

causa, incluindo as renovações possíveis, um período acumulado de um ano nesta tipologia de 

bolsa, seguido ou interpolado; c) não ter sido já beneficiário de qualquer outra bolsa de 

investigação direta ou indiretamente financiada pela FCT.  

Plano de trabalhos: O candidato desenvolverá novos métodos de navegação de drones e 

prevenção de colisões usando uma rede de sensores sem fio, baseados em otimização convexa 

que admitem métodos de baixa computação, como os mínimos quadrados ponderados (WLS), 

que se aproximam fortemente da solução do problema de máxima verossimilhança (ML). O 

trabalho inclui também a realização de simulações, bem como o tratamento estatístico dos 

resultados. 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 deagosto (Estatuto do Bolseiro de 

Investigação Científica), na redação que lhe foi dada peloDecreto-Lei n.º 123/2019, de 28 de 

agosto. 

Regulamento de Bolsas de Investigação da FCT, disponível em: 

 https://www.fct.pt/financiamento/programas-de-financiamento/bolsas/ 

https://files.dre.pt/2s/2019/12/241000000/0009100105.pdf 

https://www.fct.pt/financiamento/programas-de-financiamento/bolsas/
https://files.dre.pt/2s/2019/12/241000000/0009100105.pdf


https://former.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_de_Valores_SMM_2022.pdf 

 

O trabalho será desenvolvido no COPELABS, sob a orientação científica do Prof. Marko Beko. 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 3 meses, eventualmenteprolongável até 6 meses, 

com início previsto em March 1, 2023. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a € 486.12, 

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

Valores SMM 2022 (fct.pt)). A bolsa será paga mensalmente no último dia útilde cada mês por 

transferência bancária. 

Métodos de seleção: Os métodos de seleção a utilizarserão os seguintes: - Curriculum Vitae 

[40%]; - Nível de conhecimentos na área de Telecomunicações, com ênfase na área do plano de 

trabalhos [30%]; - Entrevista [30%]. 

Composição do Júri de Seleção: 1. Slavisa Tomic, Prof. Auxiliar, Universidade Lusófona 2. João 

Pedro Carvalho, Prof. Auxiliar, Universidade Lusófona 3. Sérgio Duarte Correia, Prof. Auxiliar, 

Instituto Politécnico de Portalegre.  

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

serãopublicitados, através de lista ordenada alfabeticamente, afixada em local visível e público 

do COPELABS, sendo os candidatos aprovados notificados através de email. Prazo de 

candidaturae forma de apresentação das candidaturas: O concurso encontra-se aberto no 

período de 14-02-2023 até as 17:00 do dia 28-02-2023. As candidaturas devem ser 

formalizadas, obrigatoriamente, através do envio de carta de candidatura acompanhada dos 

seguintes documentos: Curriculum Vitae, Carta de Motivação, Certificado de Habilitações (se 

existir), cópia de documento de identificação e outros documentos que atestem o relatado no CV. 

As candidaturas deverão ser entregues no COPELABS ou submetidas por email para 

f7335@ulusofona.pt. 

Número de vagas: 

1 

Tipo de contrato: 

Informação não disponível 

País: 

Portugal 

Localidade: 

Lisbon 

Instituição de acolhimento: 

Universidade Lusófona 

Data limite de candidatura: 

https://former.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_de_Valores_SMM_2022.pdf
https://former.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_de_Valores_SMM_2022.pdf
https://former.fct.pt/apoios/bolsas/docs/Tabela_de_Valores_SMM_2022.pdf


Fevereiro 28, 2023 

2. Dados de contactos da organização 
 
Instituição de contacto: 

COPELABS, Universidade Lusofona 

Endereço: 

Campo Grande 388 

Lisboa - 1749-024 

Portugal 

Email: 

f7335@ulusofona.pt 

Website: 

http://copelabs.ulusofona.pt 

 

http://copelabs.ulusofona.pt/

