
bolsas, projectos...

    URBI  11Nº 19 > Jun’05

www.ubi.pt

legislação

cartoon

> Despacho nº 10543/2005
(2ª série) da Direcção Geral do
Ensino Superior de 21 de Abril
de 2005  – fixa as normas
técnicas a que deve obedecer a
apresentação das estruturas
curriculares e dos planos de
estudos dos cursos e a sua
aplicação.

>  Portaria n.º 456/2005. DR
84 SÉRIE I-B de 2005-05-02
Os Ministérios das Actividades
Económicas e do Trabalho, das
Finanças e da Administração
Pública, do Ambiente e do
Ordenamento do Território e
do Turismo alteram o Regu-
lamento de Execução do Sis-
tema de Incentivos à Moder-
nização Empresarial (SIME),
aprovado pela Portaria n.º
262/2004, de 11 de Março.

>  Decreto-Lei n.º 86/2005. DR
84 SÉRIE I-A de 2005-05-02
Presidência do Conselho de
Ministros - Regula o modo de
resolução dos conflitos de
atribuições emergentes da
aplicação da Lei n.º 18/2004,
de 11 de Maio, que tem por
objectivo estabelecer um
quadro jurídico de combate à
discriminação por motivos
baseados na origem racial ou
étnica.

> Presidência do Conselho de
Ministros - Alarga o âmbito do
Programa Contacto, agora
denominado Programa Inov
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> Bolsas de
Estudo para o Japão
O Ministério da Educação, Cultu-
ra, Desporto, Ciência e Tecnolo-
gia do Japão (Monbukagakusho)
concede bolsas de estudo a licen-
ciados portugueses para um curso
de pós-graduação em universida-
des japonesas, para os anos aca-
démicos 2006-2008.
  O objectivo deste programa de
bolsas de estudo é dar opor-
tunidade aos estudantes estran-
geiros de continuarem os seus
estudos numa Universidade do
Japão no ano lectivo 2006.
  Os ramos de estudo são huma-
nística e ciências sociais: litera-
tura, história, estética, direito, po-
lítica, economia, comércio, peda-
gogia, psicologia, sociologia, músi-
ca, belas-artes, etc. e Ciências na-
turais: Ciência teórica, engenha-
ria, agronomia, pescas, farmácia,
medicina, o-dontologia, ciências
domésticas, etc. Os candidatos de-
verão ser de nacionalidade Portu-
guesa e ter menos de 35 anos de
idade no dia 1 de Abril de 2006. Os
formulários de candidatura, dis-
poníveis na Embaixada do Japão,
deverão ser apresentados até ao
dia 15 de Junho de 2005.
  Para mais informações e obten-
ção do formulário de inscrição, os
interessados deverão dirigir-se
directamente ao Sector Cultural
da Embaixada do Japão em Portu-
gal, Av. Da Liberdade, n.º 245/ 6º
andar-1269-033/Tel:2131105
60/e-mail: cultural@embjapao.pt
Site: www.pt.emb-japan.go.jp

> Bolsa para
Licenciado em Matemátia
  O Centro de Matemática da Uni-
versidade de Coimbra (CMUC)
abre um concurso de Bolsas para
Licenciado, a atribuir a estudantes
que venham a frequentar, no Ano
Lectivo de 2005-2006, o Mestrado
em Matemática (Aplicada ou Pu-
ra) do Departamento de Matemá-
tica da FCTUC.
  Estas bolsas destinam-se a licen-
ciados com classificação final de
Licenciatura superior ou igual a 17
valores.
  Os candidatos deverão enviar o seu
Curriculum Vitae, onde conste a
classificação detalhada das discipli-
nas de Licenciatura, para o ende-
reço: Centro de Matemática da Uni-
versidade de Coimbra, Apartado
3008, 3001-454 Coimbra.
  O concurso está aberto em dois
períodos, o primeiro até ao dia 15 de
Julho de 2005 e o segundo até ao dia
7 de Setembro de 2005. As bolsas
terão uma duração de 9 meses e um
valor mensal de 745 euros. Adicio-
nalmente, será atribuído um pré-
mio de mérito individual, de valor
não superior a três vencimentos
mensais, para a participação num
congresso de Matemática ou a
realização de um estágio num cen-
tro de investigação (de reconhecido
prestígio internacional). Mais in-
formações em: www. mat.uc.pt/~cmuc

> Bolsas SRE 2006
  As candidaturas deverão ser
apresentadas no Instituto Camões
do Ministério dos Negócios Estran-

geiros a partir desta data e até 1º
de Julho de 2005. Informações
relativas às universidades e pro-
gramas de estudo encontram-se
à disposição dos interessados na
Embaixada do México, mas tam-
bém poderão consultar o seguinte
site: http://becas.sre.gob.mx,
bem como a página web: www.
sre.gob.mx/portugal/

> Bolsa de iniciação
à investigação científica
  Encontra-se aberto de 1 a 30 de
Junho de 2005 um concurso para
a atribuição de uma Bolsa de Ini-
ciação à Investigação Científica,
no âmbito do Projecto CLITOP
(Alterações Climáticas e Turismo
em Portugal: Impactos Potenciais
e Medidas de Adaptação), finan-
ciado pela Fundação para a Ciên-
cia e a Tecnologia, com a referên-
cia: POCTI/CLI/56269/2004.
  Requere-se uma das seguintes
licenciaturas: Estatística, Bioquí-
mica, Biologia , Engenharia do
Ambiente, Análises Clínicas e
Saúde Pública e titulares de licen-
ciaturas consideradas afins. O
montante da bolsa que terá início
a 15 de Setembro de 2005, com
duração de seis meses, é de 745
Euros mensais.
  Os documentos devem ser
envia-dos (por correio ou por e-
mail) para: Ângela Antunes, Mo-
rada: CLITOP, Observatório As-
tronómico de Lisboa, Edifício Les-
te, Tapada da Ajuda, 1349 – 018
Lisboa. E-mail: clitop@siam.
fc.ul.pt

Contacto - Estágios Internacio-
nais de Jovens Quadros.

>  Portaria n.º 490-A/2005.
DR 99 SÉRIE I-B 1º SUPLE-
MENTO de 2005-05-23 Minis-
tério das Finanças - Aprova o
impresso modelo n.º 12, que
fica fazendo parte do Regu-
lamento do Imposto Municipal
sobre Veículos.

> Edital nº 494/2005, do Con-
selho Nacional de Avaliação do
Ensino Superior, publicado no
D.R. nº 74, de 15 de Abril – De-
signação de um estudante em
representação das associações
de estudantes do ensino supe-
rior dos estabelecimentos repre-
sentados no conselho de reitores
das universidades portuguesas
(CRUP).

> Portaria nº 251/2005, de
14 de Março de 2005- Esta-
belece normas relativas às
condições de emissão de cer-
tificados de aptidão profis-
sional, designados por CAP, e
às condições de homologação
dos cursos de formação pro-
fissional relativos ao perfil
profissional de técnico de
electrónica, que inclui as saí-
das profissionais de técnico de
electrónica de telecomuni-
cações, de electrónica indus-
trial,  de electrónica de com-
putadores e de electrónica de
equipamentos de som e ima-
g e m .


