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> Bolsas de estudo do governo
japonês
O governo japonês concede 20
bolsas a estudantes e investigado-
res estrangeiros, preferencial-
mente, nas áreas de Ciências Na-
turais, Engenharia e Medicina.
O formulário deverá ser solicita-
do a The Matsumae International
Foundation, 4-14-46, Kamiogi,
Suginami-ku, Tokyo 167-0043
Japan. A data limite de apresen-
tação das candidaturas junto da
referida instituição é o dia 31 de
Julho de 2004.
Embora a apresentação de can-
didaturas não possa formalizar-
-se por fax ou correio electrónico,
quaisquer informações adicio-
nais poderão ser obtidas através
do site: http://www.matsumae-
if.org.

> Bolsas de estudo do State
Scholarships Foundation
O State Scholarships Foundation
(I.K.Y.) da Grécia oferece até 40
bolsas a nacionais dos países da Eu-
ropa Ocidental, dos Estados Unidos
da América, do Canadá, da Aus-
trália, da Nova Zelândia e do Japão
destinadas a apoiar no ano lectivo
2004/2005: Estudos de pós-gra-
duação e doutoramento (Mestra-
do até 3 anos; Doutoramento até
4 anos); Investigação pós-douto-
ramento, de 6 meses a 1 ano; Espe-
cialização em Língua, Literatura,
Filosofia, História e Arte Gregas
para professores de Língua Grega
em Universidades estrangeiras,
de 6 meses até 1 ano; Especializa-
ção em Artes Plásticas, de 1 a 2
anos. As candidaturas deverão ser
endereçadas ao Instituto Camões,
Direcção de Serviços de Língua Por-
tuguesa e Intercâmbio Cultural,
Campo Grande, 56 - r/c, 1700-
078 Lisboa, até 16 de Fevereiro .

> “Alterações globais e ecos-

sistemas”- 6º Programa-
Quadro
Está aberto o convite à apresen-
tação de propostas, no âmbito do 6º
Programa – Quadro de I&DT, no
domínio temático prioritário “De-
senvolvimento sustentável, alte-
rações globais e ecossistemas”.
Programa Específico: «Integra-
ção e reforço do Espaço europeu da
Investigação»
Actividade: Domínio temático pri-
oritário «Desenvolvimento sus-
tentável, alterações globais e ecos-
sistemas»;  Sub-prioridades «Al-
terações globais e ecossistemas».
Para mais pormenores consultar
os seguintes endereços:
www.grices.mces.pt
www.cordis.lu/fp6

> “Recursos humanos e mo-
bilidade – Acções Marie Curie”
O objectivo, no âmbito do pro-
grama específico de investigação
e desenvolvimento tecnológico e
demonstração “Estruturação do
Espaço Europeu de Investigação”,
é proporcionar um vasto apoio ao
desenvolvimento de recursos
humanos de nível mundial no sis-
tema de investigação europeu.
No âmbito do 6º Programa-Qua-
dro de investigação, desenvolvi-
mento  tecnológico e demonstração:
«Estruturação do Espaço Euro-
peu da Investigação»
Data limite para apresentação de
candidaturas: 20 Abril 2004.
O Gabinete de Apoio à invest i -
gação da UBI  apoia a elaboração
das candidaturas.

> Concurso para o Prémio 2004
Contempla as Ciências Básicas.
São admitidos ao concurso traba-
lhos de cientistas portugueses rea-
lizados no País ou no estrangeiro.
A candidatura é constituída por:
Um único trabalho concorrente
(em triplicado); O currículo do in -

cartoon
de buraco em buraco eduardo rodrigues

vestigador que o realizou ou o
currículo de cada investigador no
caso de um trabalho realizado
(em triplicado);Uma carta em
que os candidatos declarem
conhecer o regulamento do
Prémio e forneçam os endereços
respectivos.
As candidaturas devem ser apre-
sentadas na Fundação Calouste
Gulbenkian até dia 28 de Feve-
reiro. Mais informações no site:
http://www.gulbenkian.org

> A Fundação Carolina abre
o prazo de apresentação de
candidaturas para as bolsas
de Altos Estudos Profis-
sionais da convocatória 2004/
2005. Este ano, a Fundação ofe-
rece 1.500 Bolsas de Altos Estudos
Profissionais das quais 200 cor-
respondem ao novo programa de
Formação Docente de Doutores.
Candidaturas até dia 15 de Fe-
v e r e i r o .
Mais informações no  site:
w w w . f u n d a c i o n c a r o l i n a . e s

> Bolsas de Doutoramento
para o ano académico 2004/
2005
Do Instituto Universitário Eu -
ropeu de Florença(IUE)  nos domí-
nios do Direito, da História e Civi-
lização, da Economia e das Ciên-
cias Políticas e Sociais.
Os investigadores portugueses,
candidatos à admissão, deverão
possuir, no mínimo, uma licen-
ciatura e qualificações necessá-
rias à preparação de um doutora-
mento em Portugal. O programa
de doutoramento tem a duração
de 4 anos. Os interessados que
pretendam obter os formulários,
esclarecimentos ou apresentar a
candidatura deverão fazê-lo jun-
to da DGAC podendo para o efeito
utilizar o endereço electrónico:
bolsas.iue.ce@dgac.mne.gov.pt

> Desp.  reitoral de 23 Jul 03 – au-
toriza as contratações como assis-
tentes convidados a partir de 1 Set
03 de Rui Manuel de Oliveira Tei-
xeira e Paula Cristina   Correia.

> Desp. reitoral de 18 Set 03 – auto-
riza a contratação de prof . auxiliar
convidado, a partir de 24  Set 03.

> Desp.  reitorais publicados no D.R.
nº 19, de 23 Jan – renovados con -
tratos de trabalho a termo certo
de: Carla Mónica Gomes – técnico
prof. de 2ª classe; Maria Isabel
Batista – auxiliar administrati-
vo; José Alípio Santos – auxiliar
administrativo; Paulo Fernando
Pessoa – auxiliar administrativo;
Nuno Manuel  Fonseca – auxiliar
administrativo; Magda Maria
Cassapo – auxiliar administrati-
vo; Dulce Maria dos Santos – au-
xiliar administrativo; Maria
Leonor Fonseca – auxiliar admi-
nistrativo; Maria Fernanda  Fon -
seca – auxiliar administrativo;
Dina Batista Pereira – téc. superior
de 2ª classe;  Patrícia Maria  Barata
– téc.  superior de 2ª classe.

> Despachos reitorais publicados
no D.R. nº 19, de 23 Jan– rescin -
dido o contrato de auxiliar de ma-
nutenção de Rosa Maria Carrola.

> Despacho reitoral de 15  Dez (ext)
nº 1607/2004, publicado no D.R.
nº 19, II Série, de 23  Jan  designa
o júri das provas de mestrado em
Quimica, requeridas por Maria
Manuela de Matos Santos.

> Despacho reitoral de 15  Dez (ext)
nº 1608/2004, publicado no D.R.
nº 19, II Série, de 23  Jan  designa
o júri das provas de mestrado em
Sociologia, requeridas por Pedro
Figueiredo Ferreira.

> Lei nº 107-A/2003, publicado
no D.R. nº 301, nº II Série, Suple-
mento, de 31  Dez – Grandes Opções

do Plano de 2004.

> Lei nº 107-A/2003, publicado
no D.R. nº 301, nº II Série, 2º Su-
plemento, de 31  Dez – Orçamento
do Estado para 2004.

> Lei nº 1/2004, publicada no D.R.
nº 12, I Série-A, de 15  Jan – Décima
sétima alteração ao Estatuto da
Aposentação, revogação do De-
creto-Lei nº 116/85, de 19 de Abr,
e primeira alteração aos decretos-
Leis nºs 128/90, de 17 de Abr, e
327/85, de 8 de Ago.

> Lei nº 2/2004, publicada no D.R.
nº 12, I Série-A, de 15  Jan – Aprova
estatuto do pessoal dirigente dos
serviços e organismos da adminis-
tração central, regional e local do
Estado.

> Lei nº 3/2004, publicada no D.R.
nº12, I Série-A, de 15 Jan – Aprov a
a lei quadro dos institutos públicos.

> Lei nº 4/2004, publicada no D.R.
nº 12, I Série-A, de 15  Jan – Esta-
belece os princípios e normas a que
deve obedecer a organização da
administração directa do Estado.

> Despacho nº 1806/2004, publi-
cado no D.R. nº 22, II Série, 27  Jan
- das eleições ocorridas no dia 17 de
Nov 03, foi nomeado, nos termos
do nº 2 do artigo 19º da Lei nº 108/
88, de 24 de Set, reitor da UBI
Manuel José dos Santos Silva, pro-
fessor catedrático da mesma.

> Portaria nº 40/2004, publicado
no D.R. nº 11, I Série-B, de 14 Jan –
Estabelece os valores e critérios de
determinação das comparticipa-
ções das famílias na frequência de
estabelecimentos de educação es-
pecial por crianças e jovens com
deficiência, com vista ao cálculo do
respectivo subsídio de educação
especial. Revoga a Portaria nº
134/2003, de 6 de Fev.


