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> Acções Integradas Luso-
Britânicas
  Candidaturas para 2005 devem
ser enviadas até 31 de Maio .
As acções Integradas Luso - Bri-
tânicas visam financiar proje-
ctos de investigação, por um pe-
ríodo de um ano, entre profes-
sores de Universidades Portu-
guesas que integram o CRUP e
professores de Instituições Britâ-
nicas de Ensino Superior. Serão
considerados projectos de inves-
tigação em áreas de Ciências Bá-
sicas e em áreas científicas de claro
interesse para a sociedade, sendo
dada preferência a projectos nas
áreas do Ambiente, Saúde, Gené-
tica, Tecnologias de Informação e
da Comunicação e Ciências da
Alimentação.  Fichas e  normas de
candidatura encontram-se dispo-
níveis em www.crup.pt.

> Prémio Descartes
  Este ano, o Prémio Descartes in -
clui um Prémio em comunicação
científica. A competição procura
identificar e divulgar a melhor
investigação científica, bem co-
mo os meios mais eficientes de co-
municar ciência ao público. Em
2004, os Prémios Descartes desti-
nam-se a realizações em colabo-
ração científica no valor de um
milhão de euros e realizações em
comunicação científica no valor
de 250 mil euros. As propostas
devem ser entregues até 11 de
Maio, às 17h de Bruxelas. Formu-
lários e informação relevante   em
http://www.cordis.lu/descartes.

> Concurso para financia-
mento de projectos de inves-
tigação
  Informa-se que o próximo con-
curso para apresentação de
candidaturas a financiamento
de projectos de investigação em
todos os domínios científicos,
decorrerá  entre 17 de Maio e 12
de Julho de 2004. Edital,

Formulário e Regulamento dispo-
níveis no site  da FCT durante o pe-
ríodo de abertura do concurso.

> Prémio para melhor filme
documentário
  Atribuído pela União Latina e La
Cita, Festival de Biarritz, Cinemas
e Culturas da América Latina, o
prémio de 4 mil e 600 euros é
entregue ao melhor documentário
latino que constitua uma visão
original sobre a diversidade das
culturas e dos contextos socio-
políticos à beira do 3º milénio.
Inscrições até ao dia 1 de Junho no
site: www.unilat.org

> Bolsas de Estudo do Governo
austríaco
  Bolsas Franz Werfel, destinadas a
jovens docentes universitários de
língua germânicas que preten-
dem exercer a sua actividade do-
cente preferencialmente na área
da literatura austríaca.  A bolsa
tem a duração de 18 meses, divisí-
veis. Está prevista a concessão
anual de sete bolsas. Para mais in -
formações e obtenção de formu-
lários consultar o site:
www.oead.ac.at/_oead_about/
publikationen/iam_info/werfel.pdf
e www.grants.at

> Bolsas de estudo do governo
japonês
O governo japonês concede 20 bol-
sas a estudantes e investigadores
estrangeiros, preferencialmente,
nas áreas de Ciências Naturais, En-
genharia e Medicina.
O formulário deverá ser solicitado
a The Matsumae International
Foundation, 4-14-46, Kamiogi,
Suginamiku, Tokyo 167-0043 Ja-
pan. Candidaturas at é   dia 31 de
Julho . Embora a apresentação de
candidaturas não possa formali-
zar-se por fax ou correio electrónico,
quaisquer informações  adicionais
poderão ser obtidas através do site:
http://www.matsumae-if.org.
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 > Bolsas de Doutoramento
para o ano académico 2004/05
  Do Instituto Universitário Euro-
peu de Florença (IUE)  nos domí-
nios do Direito, da História e Civili-
zação, da Economia e das Ciências
Políticas e Sociais.
Os investigadores portugueses
deverão possuir, no mínimo,  li-
cenciatura e qualificações neces-
sárias à preparação de um douto-
ramento em Portugal. O progra-
ma  tem a duração de 4 anos. Os
interessados que pretendam
obter  formulários, esclarecimen-
tos ou apresentar a candidatura
deverão fazê-lo junto da DGAC
podendo  utilizar o  e-mail:
bolsas.iue.ce@dgac.mne.gov.pt

> 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

> Bolsa de Investigação da
Universidade do Minho
  Na área de Geografia, por três
meses, eventualmente renová-
vel, no âmbito do Projecto de Inves-
tigação “Caracterização da infer-
tilidade no Concelho de Guima-
rães”, financiado pela FCT. Requi-
sitos: Licenciatura em Geografia
ou Sociologia; domínio do Excel ou
Statistica ou Access ou SPSS; pre-
ferência língua inglesa. Candida-
turas até 20 de Maio. Mais infor-
mações em: http://www.fct
.mces.pt/pt/outrasbolsas/00con
teudo/anuncio.asp?AnID=8273
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> D.r. 6 Nov (ext) nº 6836/04, pu-
bl. no D.R. nº 80, II Série, 3 Abr– au-
toriza a continuidade da contrata-
ção de Leonor da Conceição Nunes.

> D.r. 1 Out (ext) nº 6838/04, pu-
bl. no D.R. nº 80, II Série, 3 Abr –
autoriza a alteração do contrato de
Domingos  Zau  a partir de 1 Out 03.

> D.r. 20 Fev (ext) nº 6839/04, pu-
bl. no D.R. nº 80, II Série, 3 Abr –
nomeou pró-reitor, a partir de 20
Fev 04 José Carlos  Venâncio.

> D.r. 20 Fev (ext) nº 6840/04, pu-
bl.  no D.R. nº 80, II Série, 3 Abr  de-
signa secretária pessoal, Fernan-
da  Leal Sequeira, a partir 20 Fev 04.

> D.r. 20 Fev (ext) nº 6841/04, pu-
bl. no D.R. nº 80, II Série, 3 Abr –
nomeou pró-reitora , a partir de 20
Fev 04 Helena Ferreira.

> D.r. 11 Fev (ext) nº 7168/04, pu-
bl. no D.R. nº 85, II Série, 10 Abr –
autoriza a contratação de Hélder
Soares Vilarinho, ao abrigo da ac-
ção nº 5.3 do PRODEP III.

> D.r. 23 Jan (ext) nº 7169/04, pu-
bl. no D.R. nº 85, II Série, 10 Abr –
autorizou a contratação como as-
sistente a partir de 24 Fev 04 de
Gisela Marques Pereira Gonçalves.

> D.r. 6 Fev (ext) nº 7170/04, publ.
no D.R. nº 85, II Série, 10 Abr – au-
torizou a contratação como profes-
sora auxiliar, a partir de 16 Jan 04
de Maria Luisa  Rodrigues Branco.

> D.r. 7 Jan (ext) nº 7171/04, pu-
bl. no D.R. nº 85, II Série, 10 Abr –
autorizou a contratação como pro-
fessor auxiliar, a partir de 18 Jul
03 de Paulo  Balbis dos Reis.

> D. r.10 Mar (ext) nº 7172/04, pu-
bl.  no D.R. nº 85, II Série, de 10 Abr
designa o júri das provas de mestra-
do em Física para o ensino, requeri-

das por Carlos da Silva Gonçalves.

> D.r. 10 Mar (ext) nº 7172/04, pu-
bl. no D.R. nº 87, II Série, 13 Abr
designa o júri das provas de mes-
trado em Engenharia de Sistemas
de Controle e Manutenção Industri-
al, requeridas por João Paulo  Caetano.

> D.r. 24 Mar (ext) nº 7429/04, pu-
bl. no D.R. nº 88, II Série, 14 Abr
designa o júri das provas de mes-
trado em Ciências do Desporto,
requeridas por Gui Duarte  Pestana.

> D.r. 24 Mar (ext) nº 7430/04, pu-
bl. no D.R. nº 88, II Série, 14 Abr
designa o júri das provas de mes-
trado em Ciências do Desporto, re-
queridas por Paulo Jorge  Marques.

> D.r. 24 Mar (ext) nº 7431/04, pu-
bl. no D.R. nº 88, II Série, 14 Abr
designa o júri das provas de mes-
trado em Física para o Ensino, re-
queridas por Lina Maria  Carvalho.

> D. r. 26 Fev, nº 7575, publ. n o
D.R. nº 90, II Série, 16 Abr – autoriza
a contratação d e Rui Pedro Gonçal-
ves Coutinhono âmbito do Projecto
LABTRANS SPA/E44, INTERREG
III A, com início a 1 de Mar 04.

> D. r.16 Mar, nº 7576, publ. no D.R.
nº 90, II Série, 16 Abr – autoriza a
contratação de Ivone  de Almeida
Braga, no âmbito do Projecto e-
VESTE – Formação à Distância para
o Sector de Vestuário, Programa
EQUAL,  com início a 17 Mar 04.

>D.r. 28 Out, (ext) nº 7941/04, pu-
bl. no D.R. nº 94, II Série, 21 Abr–
autoriza alteração do contrato de
José Mário Franco de Oliveira, com
início em 1 Nov 03.

> D. r. 30 Mar (ext) nº 8061/04,
publ.  no D.R. nº 95, II Série, 22
Abr designa o júri das provas de
mestrado em Educação, requeri-
das por  João  Galvão Garrido.


