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> Bolsa de Investigação  em
Engenharia Civil
  Encontra-se aberto concurso
para uma Bolsa de Investiga-
ção, com duração de seis meses,
no âmbito do Contrato-Progra-
ma Ref. C3 “Novas metodolo-
gias para o ensino de Engenha-
ria Civil e Arquitectura”, que
decorre no Departamento de
Engenharia Civil da UBI. O
objectivo da actividade é o de-
senvolvimento e produção
gráfica, sendo que Design Mul-
timédia é a formação acadé-
mica exigida. As candidatu-
ras devem ser enviadas de
forma a que a data de recepção
na UBI seja até 15 de Fevereiro
de 2005, ou entregues em
mão na morada a seguir indi-
cada, até às 17 horas desse dia:
Prof. Doutor Victor Manuel
Pissarra Cavaleiro, Departa-
mento de Engenharia Civil,
Universidade da Beira Inte-
rior, 6201-001 Covilhã. Infor-
mações suplementares atra-
vés do e-mail: cavaleiro@ubi.pt

> Bolsas de estudo para a Ho-
landa
  O Governo da Holanda con-
cede a cidadãos portugueses,
um conjunto de bolsas de estudo
para o ano lectivo 2005/06, por
um período de três a dez meses,
no âmbito do programa Huy-
gens (High-level University
Year to Gain Excellence in the
Netherlands) através da
NUFFIC (Netherlands Organi-

sation for Internacional Coop-
eration in Higher Education),
com início previsto para 1 de Se-
tembro de 2005. O prazo de en-
trega das candidaturas termi-
na a 14 Fevereiro de 2005. As
bolsas destinam-se a estudantes
até aos 35 anos de idade, que se
encontrem na última fase da
sua formação, que tenham ter-
minado os seus estudos univer-
sitários há menos de dois anos ou
que estejam a fazer um doutora-
mento em Portugal e preten-
dam prosseguir os seus estudos
nos Países Baixos.

> Bolsas para a República
Checa
  O Governo checo oferece uma
bolsa para a Universidade de
Praga e duas bolsas para a Uni-
versidade Masaryk, em Brno,
para os Cursos de Verão de Estu-
dos Eslavos a terem lugar em
2005 na República Checa. O for-
mulário das candidaturas pode-
rá ser solicitado ao Instituto Ca-
mões, Direcção de Serviços de
Língua Portuguesa e Intercâm-
bio Cultural, Divisão de Inter-
câmbio e Programas de Apoio,
Rua Rodrigues Sampaio, 113,
1150-279 Lisboa, devendo os
respectivos processos ser envia-
dos até ao dia 2 de Março de 2005.

> 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 AdI. Mais iInformações
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 Socieda-
de da Informação (POSI). -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  em:
www.inescporto.pt

> Portaria nº 71/2005, de 25
de Janeiro, publicada no D.R.
nº 17 de 2005 – Cria condições
técnicas de medidas de curto
prazo que reforcem a eficácia
do combate às situações de de-
semprego de longa duração e de
desemprego de jovens.

> Portaria nº 103/2005, de 25
de Janeiro, publicada no D.R.
nº 17 de 2005- Integra  a infec-
ção pelo VIH na lista de doenças
de declaração obrigatória.

> Despacho nº 1199/2005, de
25 de Novembro, publicado no
D.R. nº 13, de 19 de Janeiro de
2005 – Concede apoios específi-
cos, no âmbito do sistema de
acção social escolar, a estudan-
tes deslocados nas, de e para as
Regiões Autónomas.

> Despacho nº 1593/2005,
publicado no D.R. nº 16, de 24
de Janeiro de 2005 – Determi-
na a Fundação para a Ciência e
Tecnologia (FCT) a entidade
responsável pelo processo de
acreditação, nos termos do nº
2 do artigo 5º da Lei n º26/
2004, de 8 de Julho (Lei do Me-
cenato Científico), a quem
competirá a emissão do certifi-
cado Ciência 2010 a atribuir
aos potenciais mecenas.

> Portaria nº 147/2005, de 19
de Janeiro, publicada no D.R nº
13 de 2005 – publicação do or-
çamento de referência de 2005

(fórmula base de financiamen-
to do Ensino Superior).

> Resolução do Conselho de
Ministros nº17/2005, de 19 de
Janeiro, publicada no D.R. nº
13 de 2005- Cria, na dependên-
cia do ministro das Finanças e
da Administração Pública, a
estrutura de missão designada
“Intervenção Operacional da
Administração Pública”.

> Lei nº 55-B/2004, de 30 de
Dezembro, publicada no 2º Su-
plemento do D.R. nº 304 de 30
de Dezembro – Aprova o Orça-
mento de estado para 2005.

> Lei nº 55-A/2004, de 30 de
Dezembro, publicada no Su-
plemento do D.R. nº 304 de 30
de Dezembro- Aprova as Gran-
des Opções do Plano para 2005.

> Despacho nº 25 706/2004, de
2 de Novembro da Ministra da
Ciência, Inovação e Ensino Su-
perior, publicado no D.R. nº 291,
de 14 de Dezembro de 2004 –
homologa a composição da
comissão de peritos proposta
pelo Conselho Nacional de Ava-
liação do Ensino Superior, para
a avaliação externa dos cursos
de ensino superior universi-
tário da área de Ciências e
Tecnologias da Comunicação,
presidida pelo Prof. Doutor
António Carreto Fidalgo, profes-
sor catedrático da Universidade
da Beira Interior.
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