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EDITAL PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS NO ÂMBITO DE PROJETOS E INSTITUIÇÕES DE I&D 

1 Bolsa de Investigação para Mestres 

Encontra-se aberto concurso para a atribuição de 1 Bolsa de Investigação para Mestres em Engenharia 
Electrotécnica, Informática, Mecânica, Aeroespacial, Biomédica ou Física, para candidatos dispostos a concorrer a 
um programa de doutoramento internacional, no âmbito do projeto ORIENT (P.5319) e do Acordo de Parceria RU-
IST, nas seguintes condições: 

Área Científica: Robótica Biomimética, Controlo Oculomotor. 

Requisitos de admissão: Mestres em Engenharia Electrotécnica, Informática, Mecânica, Aeroespacial, Biomédica 
ou Física. Os candidatos deverão demonstrar boas capacidades analíticas, de programação e de escrita. O 
conhecimento sobre modelação, controlo, robótica, visão computacional e aprendizagem de máquina será 
altamente considerado. 

Plano de trabalhos: O trabalho consiste na implementação de sistemas de cinemática oculomotora e de controlo 
dinâmico seguindo os princípios biomiméticos num modelo mecânico realista do olho humano. Os seres humanos 
são extremamente rápidos e eficientes em mudar a direção do seu olhar para diferentes pontos no campo visual 
através de movimentos sacádicos. No entanto, os robôs atuais ainda não conseguem realizar desempenhos 
semelhantes. Este projeto visa aproximar os robôs do desempenho humano, explorando metodologias de 
controlo, visão computacional e algoritmos de aprendizagem de máquinas, todos aplicados a um novo sistema 
biomecânico 3D, que foi projetado de acordo com a cinemática do olho humano. Simultaneamente, 
procuraremos desvendar os mecanismos neurais que os sistemas biológicos podem usar para controlar sistemas 
motores complexos com graus de liberdade redundantes. O trabalho deverá culminar com a proposta de um 
plano de trabalho para um projeto de 3 anos ao nível de um doutoramento. 

Legislação e regulamentação aplicável: Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação 
Científica); Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor 
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf ); Regulamento de Bolsas de Investigação do IST 

Local de trabalho: O trabalho será desenvolvido no Instituto de Sistemas e Robótica do Instituto Superior Técnico, 
sob a orientação científica do Professor Alexandre Bernardino e Prof. John van Opstal (Radboud University, 
Netherlands). 

Duração da bolsa: A bolsa terá a duração de 6 meses, em regime de exclusividade, com início previsto em Abril de 
2018, sendo eventualmente renovável até ao limite máximo de 6 meses. 

Valor do subsídio de manutenção mensal: O montante da bolsa corresponde a €980, 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: avaliação curricular, entrevista 
individual, referências (min 2), carta de cobertura / motivação, com o respectivo peso de 30%, 30%, 20%, 20%. 

Composição do Júri de Seleção: Professores Alexandre Bernardino, José Gaspar e Jorge Salvador Marques. 

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 

16 de abril a 15 de maio de 2018. 

As candidaturas devem ser formalizadas, obrigatoriamente, através do envio dos seguintes documentos: 
Formulário ID B1 – Candidatura a Bolsa de Investigação (www.ist-id.pt), Curriculum Vitae, certificado de 
habilitações e carta de motivação, nome e contacto de pelo menos duas cartas de referência. As candidaturas 
deverão ser enviadas via email: alex@isr.tecnico.ulisboa.pt  
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CALL FOR 1 RESEARCH FELLOWSHIPS FOR MASTERS 

Applications are open for 1 fellowship for masters in Electrical, Computer, Mechanics, Aerospace, Biomedical or 
Physics Engineering, and be willing to apply and engage in an international PhD programme, within the 
framework of project ORIENT, P.05319, under the Partnership Agreement RU-IST, under the following conditions: 

Scientific Area: Robotic Biomimetic, Oculomotor Control 

Admission Requirements: MSc on Electrical, Computer, Mechanics, Aerospace, Biomedical or Physics 
Engineering. The candidates are required to demonstrate good analytical, programming and writing skills. 
Knowledge on modelling, control, robotics, computer vision and/or machine learning will be highly considered.  

Workplan: The work consists of the implementation of a oculomotor kinematics and dynamics control systems 
following biomimetic principles on a realistic mechanical model of a human eye. Humans are extremely fast and 
efficient in relocating their gaze direction to different points in the visual field through saccadic eye movements. 
However, current robots are still unable to achieve similar performances. This project aims to bring robots closer 
to the human performance by exploiting modern control theory, computer vision, and machine learning 
algorithms, all applied to a novel 3D biomechanical system, which was designed according to the kinematics of 
the human eye. Simultaneously, we will uncover the neural mechanisms that biological systems may use to 
control complex motor systems with redundant degrees of freedom. The work should culminate with the 
proposal of a workplan for a 3 year project at the level of a PhD.  

Legislation and Regulations: Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto (Estatuto do Bolseiro de Investigação Científica); 
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia em vigor 
(www.fct.pt/apoios/bolsas/docs/RegulamentoBolsasFCT2015.pdf ); Regulamento de Bolsas de Investigação do IST 

Workplace: The work will be developed at ISR-Lisboa of IST, under the scientific supervision of Prof. Alexandre 
Bernardino and Prof. John van Opstal (Radboud University, Netherlands). 

Duration: The research fellowship will have the duration of 6 months. It’s expected to begin in May 2018, and 
may be eventually renewed up to the maximum of 6 months. 

Monthly maintenance allowance: According to the values for Research Fellowships awarded by FCT in Portugal 
(http://www.fct.pt/apoios/bolsas/valores), the amount of the monthly maintenance allowance is €980, being the 
payment method an option of the Fellow by Wire Transfer/Check. 

Selection methods: The selection methods will be the following: Curriculum evaluation, individual interview*, 
references (min 2), cover/motivation letter, with the respective weight of 30%, 30%, 20%, 20%. 

Composition of the selection Jury: Prof. Alexandre Bernardino, Prof. José Gaspar, Prof. Jorge Salvador Marques. 

Announcement/ notification of the results: The final evaluation results will be communicated to all applicants by 
email. 

Application deadline and formalization: The call is open from 16/04/2018 to 15/05/2018. 

It is mandatory to formalize applications with the submission of the following documents: B1 Form – Fellowship 
application (http://drh.tecnico.ulisboa.pt/bolseiros/formularios/ ), Curriculum Vitae, academic degree certificate, 
motivation letter, name and contact of at least two referees. Applications must be submitted to the email: 
alex@isr.tecnico.ulisboa.pt  
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