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> Bolsa de Investigação  Na-
tional Geographic
  Bolsas atribuídas pela National
Geographic de Portugal, que va-
riam entre os 5 mil e os 30 mil eu-
ros, para financiamento de pro-
jectos de investigação de campo
e exploração nas áreas da antro-
pologia, arqueologia, astrono-
mia, biologia, botânica, geogra-
fia, geologia, oceanografia, pa-
leontologia e zoologia. Prazo de
candidatura: até oito meses an-
tes das datas prevista de trabalho
de campo. Mais informações em:
www.nationalgeographic.pt/bolsas

> 3º Prémio de Engenharia
Vegetal e Marinha
A SECMA Biotechnologies Ma-
rines, Centro de Investigação do
Groupe Roullier, lançou oficial-
mente, em parceria com a Océa-
nopolis, o 3º Prémio de Engenha-
ria Vegetal e Marinha, aberto a
Investigadores e Laboratórios de
Investigação franceses e estran-
geiros.
A organização deste Prémio pro-
cura responder a dois objectivos:
Continuar a implementar par-
cerias a um nível elevado entre
importantes Centros de Investi-
gação Mundiais e o Grupo Roul-
lier. Permitir que jovens investi-
gadores, de qualquer nacionali-
dade, levem a cabo um projecto
cietífico dentro das temáticas de-
senvolvidas pelo Grupo Roullier.
O  prazo final para entrega do dos-
sier a avaliar é 30 de Outubro de
2004. O júri designará os lau-
reados no início de 2005 e a en-
trega do Prémio terá lugar no
primeiro trimestre de 2005.
Mais informações  no site:
 www.secmabio.com.

>The Niobium Student Re-
search Award  2005 
  A Niobium Products Company
GMBH em parceria com a CBMM
(companhia brasileira de meta-

lurgia e mineração) está a desen-
volver um projecto científico em
prol do sucesso e da investigação
universitária. Assim, criou o
“The Niobium  Student  Resear-
ch  Award – 2005» destinado a
alunos que pretendam dar a
conhecer os seus trabalhos na
área da investigação. Numa pri-
meira fase, serão seleccionados
três candidatos que irão disputar
a fase final de Abril de 2005. O
vencedor finalista receberá como
prémio a quantia de 1,500 euros.
As universidades promotoras
contarão com apoio financeiro
para suportar as despesas do
projecto.
O prazo para as inscrições termina
a 1 de Novembro. O prémio será
apresentado em colaboração com
o Instituto de Materiais, Minerais
e Mineração sedeado em Londres.
Para mais informações, contactar
o coordenador do projecto através
do e-mail: NSRA@niobium.de.

> Duas bolsas de investigação
individuais
No âmbito da Unidade de Inves-
tigação Materiais Têxteis e Pape-
leiros, para o sub projecto “From
wood to paper”.
A bolsa tem a duração de 14 meses,
com início a 2 de Novembro. O tra-
balho a desenvolver será na área
de produção de papéis laborato-
riais a partir de diferentes matérias
primas fibrosas; caracterização do
estado de superfície dos papéis e sua
relação com a qualidade de im-
pressão. Destina-se a licenciados
nas áreas de Engenharia do Papel,
Engenharia Química e Química
Industrial.
Candidaturas até 12 de Ou-
tubro , no Departamento de Ciên-
cia e Tecnologia do Papel
Universidade da Beira Interior
Polo I | Rua Marquês d’Ávila e
Bolama | 6201-001 Covilhã.
Mais informações no e-mail:
rsimoes@ubistb.ubi.pt

>D.r. 27 Abr (ext) nº 10 898/04,
publ. no D.R. nº 128, II Série, 1 Jun
– designa o júri das provas de mes-
trado em Ciências do Desporto, re-
queridas por Nuno Filipe  Rodrigues.

>D.r. 29 de Abr (ext) nº 10 899/04,
publ. no D.R. nº 128, II Série, 1 Jun
– designa o júri das provas de mes-
trado em Física para o Ensino, re-
queridas por Guida Moreira da Silva.

>D.r. 5 Maio (ext) nº 10 900/04, pu-
bl.no D.R. nº 128, II Série, 1 Jun –
designa o júri das provas de mes-
trado em Língua, Cultura Portu-
guesa e Didáctica, requeridas por
Maria Isabel  Lebres.

>D.r.26 Mai (ext) nº 11 537/04, pu-
bl. no D.R. nº 136, II Série, 11  Jun
– nomeou Maria Manuela  Amaral,
pelo período de um ano, para o
exercício de funções corresponden-
tes à categoria de técnico superior
de 2ª classe, a partir de 26 de Maio.

>D.r. 1Abr (ext) nº 11 538/04, pu-
bl. no D.R. nº 136, II Série, 11 Jun
designa o júri das provas de dou-
toramento em Economia, reque-
ridas por Margarida  Costa Vaz.

>D.r. 1 Abr (ext) nº 11 539/04,
publ. no D.R. nº 136, II Série, 11
Jun designa o júri das provas de
doutoramento em  Informática,
requeridas por Pedro  Araújo.

>D.r. 20 Abr (ext) nº 11 540/04, pu-
bl. no D.R. nº 136, II Série, 11 Jun
designa o júri das provas de douto-
ramento em Ciências da Comuni-
cação, requeridas por Frederico
Nuno  Lopes.

>D.r.20 Abr (ext) nº 11 541/04,
pub. no D.R. nº 136, II Série, 11
Jun designa o júri das provas de
doutoramento em Quimica, re-
queridas por Joaquim da Graça.

>D.r. 20 Abr (ext) nº 11 542/04,

publ. no D.R. nº 136, II Série, 11 Jun
designa o júri das provas de douto-
ramento em Engenharia Civil, reque-
ridas por António João de Albuquerque.

>D.r. 20 Abr (ext) nº 11 543/04,
publ. no D.R. nº 136, II Série, 11 Jun
designa o júri das provas de douto-
ramento em Quimica, requeridas
por Gabriela Luísa Góis  dos Santos.

>D.r. 31 Mai (ext) nº 11 632/04, pu-
bl. no D.R. nº 137, II Série, 12 Jun –
nomeou  David Alexandre Milhei-
ro de Carvalho, para o exercício de
funções correspondentes à catego-
ria de especialista de informática do
grau 1, nível 2,  a partir de 31 Maio.

>D.r. 24Mai (ext) nº 11793/04, pu-
bl. no D.R. nº 140, II Série, 16 Jun
designa o júri de equivalência ao
grau de doutor em Biomedicina, re-
querida por Manuel Lourenço Nunes.

>D.r. 24Mai (ext) nº 11 794/04, publ.
no D.R. nº 140, II Série, 16 Jun de-
signa o júri de equivalência ao grau
de mestre em Educação, requerida
por Armando Sousa e Silva.

>D.r.24 Mai (ext) nº 11 795/04, pu-
bl. no D.R. nº 140, II Série, 16 Jun
designa o júri das provas de douto-
ramento em Sociologia, requeridas
por Maria Amélia Garcia  Bernardo.

>D.r. 24 Mai (ext) nº 11 796/04, pu-
bl. no D.R. nº 140, II Série, 16 Jun
designa o júri das provas de aptidão
pedagógica e capacidade científica,
requeridas por Maria da Conceição
Lousada Ferreira.

>D.r. 24 Mai (ext) nº 11 850/04, pu-
bl. no D.R. nº 141, II Série, 17 Jun –
nomeada definitivamente   a partir
de 19  Fev  Maria Johanna Christina
Schouten, professora associada.

>D.r. 24 Mai (ext) nº 11 851/04,
publ. no D.R. nº 141, II Série, 17 Jun
– nomeada definitivamente a par-

tir de 18 Mar Maria Alice Tomé,
professora auxiliar além do quadro.

>D.r. 17 Mai (ext) nº 12 013/04, publ.
no D.R. nº 144, II Série, 21 Jun – au-
toriza contratação como professora
auxiliar, a partir de 3 de Maio   Maria
José Aguilar Madeira  da Silva.

>D.r.17 Mai (ext) nº 12 014/04,
publ. no D.R. nº 144, II Série, 21 Jun
– autoriza contratação como pro-
fessor auxiliar,  a partir de 3 de Mai
João de Matos Ferreira.

>D.r. 24 Mai (ext) nº 12 020/04, pu-
bl. no D.R. nº 144, II Série, 21 Jun
- designa o júri das provas de mes-
trado em Ciências do Desporto, re-
queridas por Maria Helena de Sousa.

>D.r. 24 Mai (ext) nº 12 021/04,
publ. no D.R. nº 144, II Série, 21 Jun
– designa o júri das provas de mes-
trado em Ciências do Desporto,
requeridas por José Aurélio  Faria.

>D.r. 24 Mai (ext) nº 12 022/04, pu-
bl. no D.R. nº 144, II Série, 21 Jun –
designa o júri das provas de mes-
trado em Imunologia Clínica, re-
queridas por Arminda Miguel Jorge.

>D.r. 24 Mai (ext) nº 12 023/04, pu-
bl.no D.R. nº 144, II Série, 21 Jun
–designa o júri das provas de mes-
trado em Ciências do Desporto, reque-
ridas por Maria Teresa  Madureira.

>D.r. 20 Jun (ext) nº 12 403/04, pu-
bl. no D.R. 147, II Série, 24 Jun –
autorizada a transferência para o
quadro de pessoal docente da UBI,
a 1 de Jul de José Manuel  Calheiros,
professor catedrático  do quadro de
pessoal docente do Instituto de Ciên-
cias Biomédicas de Abel Salazar.

>D.r. 24 Mai (ext) nº 12 581/04,
publ. no D.R. nº 150, II Série, 28
Jun designa o júri das provas de
doutoramento em Economia, re-
queridas por João  Correia Leitão.


