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> Inserção de mestres e dou-
tores nas empresas
  A Agência de Inovação (AdI)
mantém aberto concurso para
candidaturas de empresas a apoio
à contratação de doutorados e
mestres, com financiamento do
Programa Operacional “Ciência,
Tecnologia, Inovação” (POCTI).
As candidaturas devem ser en-
viadas à Agência de Inovação. In-
formações e formulários dispo-
níveis em: www.adi.pt

> Estágios de Formação de
Engenheiros
  A Agência de Inovação (AdI)
mantém aberto concurso para
Estágios de Formação de Enge-
nheiros no CERN - Laboratório Eu-
ropeu de Física de Particulas, na
ESA - Agência Espacial Europeia e
no ESO - Observatório do Sul Eu-
ropeu, com financiamento do Pro-
grama Operacional “Ciência, Te-
cnologia, Inovação” (POCTI) e do
Programa Operacional Sociedade
da Informação (POSI). Candida-
turas devem ser enviadas à A-
gência de Inovação . Mais infor-
mações em: www.adi.pt

> Bolsa Fulbright/ Portugal
Telecom
  A Fundação Fulbrightem parce-
ria com a Portugal Telecom con-
cedem bolsa para mestrado em
universidades nos EUA na área da
Engenharia de Telecomunica-
ções. O prazo de candidaturas de-
corre durante o mês de Março de
2005. Informações e formulário

disponíveis em: www.ccla.pt

> INESC Porto contrata Inves-
tigadores Doutorados
  O INESC Porto abre concurso pa-
ra a contratação de investigado-
res Doutorados. Informação sobre
o INESC Porto e Unidades de In-
vestigação em: www.inescporto.pt

> Bolsas de Estudo para os
Países Baixos
  A  Nuffic (Netherlands Organi-
sation for International Coopera-
tion in Higher Education) disponi-
biliza bolsas de estudo para estu-
dantes de nacionalidade portu-
guesa, licenciados há menos de dois
anos ou que estejam na última fase
da  formação universitária, com
idade até aos 35 anos  ou  a quem se
encontre a fazer um doutora-
mento em Portugal. Candidatura
deve ser entregue pessoalmente
ou enviada pelo correio à Embai-
xada Real dos Países Baixos, até 1
de Fevereiro de 2005. Mais infor-
mações : www.nuffic.nl/huygens

> Bolsa de Técnico de Inves-
tigação (BTI) na área das Ciên-
cias Biológicas
Integrada no projecto “Phylogeo-
graphic analysis of herpetofauna
across the Strait of Gibraltar”
( P O C T I / B S E / 4 1 9 1 2 / 2 0 0 1 ) ,
dirige-se a licenciados em Biologia
ou áreas afins. Candidaturas até
24 de Janeiro.
tel. 252 660 411  fax. 252 661 780
e-mail:
 cibio.up@mail.icav.up.pt

> Lei nº 55-B/04, de 30 de Dez,
publ. no 2º Suplemento do D.R. nº
304 de 30 Dez – Aprova o Orça-
mento de estado para 2005.

> Lei nº 55-A/04, de 30 Dez, publ.
no Suplemento do D.R. nº 304 de
30 Dez- Aprova as Grandes Opções
do Plano para 2005.

> Desp. nº 25 704/04, de 21 de
Nov da Ministra da Ciência, Ino-
vação e Ensino Superior, publica-
do no D.R. nº 291, de 14 de Dez 04
– homologa a composição da
comissão de peritos proposta pelo
Conselho Nacional de Avaliação
do Ensino Superior, para a avalia-
ção externa dos cursos de ensino
superior universitário da área de
Música e das Artes do Espectáculo.

> Desp. nº 25 705/04, de 21 Nov
da Ministra da Ciência, Inovação
e Ensino Superior, publicado no
D.R. nº 291, de 14 de Dez 04 – ho-
mologa a composição da comissão
de peritos proposta pelo Conselho
Nacional de Avaliação do Ensino
Superior, para a avaliação exter-
na dos cursos de ensino superior
universitário da área de Ciências
da Educação.

> Desp. nº 25 706/04, de 2 Nov
da Ministra da Ciência, Inovação
e Ensino Superior, publicado no
D.R. nº 291, de 14 Dez 04 – homo-
loga a composição da comissão de
peritos proposta pelo Conselho
Nacional de Avaliação do Ensino
Superior, para a avaliação exter-

na dos cursos de ensino superior
universitário da área de Ciências e
Tecnologias da Comunicação, pre-
sidida pelo Prof. Doutor António
Carreto Fidalgo, professor catedrá-
tico da Universidade da Beira Inte-
rior.

> Desp. nº 25 707/04, de 22 Nov
da Ministra da Ciência, Inovação e
Ensino Superior, publicado no D.R.
nº 291, de 14 Dez 04 – homologa a
composição da comissão de peritos
proposta pelo Conselho Nacional de
Avaliação do Ensino Superior, para
a avaliação externa dos cursos de
ensino superior universitário da
área do Turismo.

> Desp. nº 25 708/04, de 22 Nov
da Ministra da Ciência, Inovação e
Ensino Superior, publicado no D.R.
nº 291, de 14 Dez 04 – homologa a
composição da comissão de peritos
proposta pelo Conselho Nacional de
Avaliação do Ensino Superior, para
a avaliação externa dos cursos de
ensino superior universitário da
área da formação de Educadores de
Infância e de Professores do 1º Ciclo
do Ensino Básico.

> Desp. nº 27265/04, de 7 Dez da
Ministra da Ciência, Inovação e
Ensino Superior, publicado no D.R.
nº 304, de 30 Dez 04 – Aprova o ca-
lendário do exame extraordinário
de avaliação de capacidade para
acesso ao ensino superior do ano
2005, em anexo a este despacho.

>Port. nº 1469/04, publicado no

D.R. nº 296, de 20 Dez 04 –Publica
o regulamento arquivístico do
Gabinete do Secretário de estado
dos Assuntos Europeus e da Direc-
ção-Geral dos assuntos Comunitá-
rios.

> Pare. nº 12/2004, de 4 Nov 04,
publicado no D.R. nº 297, de 21
Dez- Parecer sobre as novas orien-
tações estratégicas para a acção so-
cial no ensino superior.

> Port. nº 1483/04, publicada no
D.R. nº 299, de 23 Dez 04- Aprova
os modelos de cartão de identi-
ficação da segurança social – pes-
soa singular e de cartão de iden-
tificação da segurança social- pes-
soa colectiva. Revoga a Portaria
nº 1360/03, de 13 Dez.

> Decr. do Presidente da República
nº 100-B/04, publicado no Su-
plemento I-A do D.R. nº 298, de 22
Dez 04 – Dissolve a Assembleia da
República.

> Parecer do Conselho de Estado nº
1-A/04, de 10 Dez, publicado no
Suplemento I-A do D.R. nº 298, de
22 Dez 04 – Pronuncia-se sobre a
dissolução da Assembleia da Re-
pública.

> Resol. do Conselho de Ministros
nº 181/04, publicada no D.R. nº
298 de 22  Dez- Aprova o Guia para
as comunicações na Administra-
ção Pública, que fixa os pricípios por
que se devem reger as comunica-
ções na Administração Pública.


