
bolsas, projectos... da reitoria

    URBI  11Nº 9 > Jun’04
www.ubi.pt

> Prémios Pfizer 2004
Esta distinção destina-se a traba-
lhos de investigação na área da
Medicina Humana, dividindo-se
em três prémios diferentes:
Prémio Pfizer de Investigação,  no
valor de 15 000€ para o melhor
trabalho Português de Investiga-
ção referente a qualquer ramo da
Medicina, Prémio Pfizer para
Jovens Investigadores,  no valor
de 15 000€ para o melhor trabalho
de Investigação, elaborado por
investigadores cuja data de Licen-
ciatura não exceda os cinco anos
e/ou por alunos das Faculdades de
Medicina e Instituições de Ensino
Médico, Bolsa de Investigação
Pfizer / Professor João Cid dos
Santos, no montante de 30 000€,
é atribuída a um Projecto de Inves-
tigação no âmbito das doenças car-
díacas e vasculares e terá a dura-
ção de 3 anos.
O prazo de entregas dos trabalhos
e candidaturas termina a 30 de
Julho. Mais informações em
www.pfizer.pt .

> Bolsa de Investigação
Científica na UBI
Encontra-se aberto concurso
para uma Bolsa de Investigação,
no âmbito do projecto POCTI/
EME/48665/2002 “Modelação
Numérica de Efeitos de Compres-
sibilidade em Escoamentos de
Polímeros Fundidos”, a decorrer
no Departamento de Engenharia
Electromecânica da UBI.
Candidaturas até 15 de Junho.
Mais Informações através do e-
mail: pjpo@ubi.pt

> Acções integradas luso-
francesas 
As Acções Integradas Luso - Fran-
cesas visam financiar projectos
de investigação, por um período
de um ano, entre professores de
Universidades Portuguesas que
integram o CRUP e professores de
Universidades Francesas. Para

poderem ser considerados, todos os
projectos têm de ser apresentados
simultaneamente nos respectivos
países. Referem-se ao ano 2005,
devendo ser enviadas ao CRUP até
9 de Junho de 2004. Mais informa-
ções no site: www.crup.pt

> Concurso para financia-
mento de projectos de inves-
tigação
  Informa-se que o próximo concur-
so para apresentação de candida-
turas a financiamento de projectos
de investigação em todos os domí-
nios científicos, decorre até 12 de
Julho . Edital, Formulário e Regu-
lamento disponíveis no site  da FCT
durante o período de abertura do
concurso.

> 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 até dia 31 de Ju-
lho .  Informações  adicionais pode-
rão ser obtidas no site: http://www.
matsumae-if.org.

cartoon

> 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

> Prémio do Clube Americano
O prémio para 2004 apoia pro-
jectos que fortaleçam laços luso-
americanos. Terá como áreas de
maior interesse o jornalismo, a re-
solução de conflitos e agricultura
e alta tecnologia. O prémio no valor
de 3 mil dólares está aberto a ci-
dadãos portugueses entre os 20 e
os 35 anos. Para concorrer, enviar
uma página com a descrição do
projecto e outra com um resumo
do currículo, ambas em inglês.
Candidaturas até dia 15 de Junho.
Mais informações através do email:
americanclub@mail.telepac.pt

> Despacho (extracto) nº 9653/
2004, publicado no D.R. nº 115,
II Série, de 17 de Maio – dado por
findo o contrato com início em 1
de Março de 2004 da Doutora
Maria Isabel Afonso de Passos
Morgado, professora auxiliar
além do quadro de pessoal docente
desta Universidade.

> Despacho (extracto) nº 9654/
2004, publicado no D.R. nº 115,
II Série, de 17 de Maio – dado por
findo o contrato com início em 16
de Novembro de 2003 do Mestre
Luiz Carlos Basso, assistente além
do quadro de pessoal docente
desta Universidade.

> Despacho reitoral de 18 de
Dezembro (extracto) nº 10 534/
2004, publicado no D.R. nº 124,
II Série, de 28 de Maio – autoriza
a contratação como assistente
convidada a tempo parcial
(20%) e em regime de acumu-
lação, além do quadro de pessoal
não docente da Universidade da
Beira Interior, por conveniência
urgente de serviço, a partir de 2
de Janeiro de 2004 da Licª
Fernanda Maria Trovão Maçoas.

> Despacho reitoral de 18 de
Dezembro (extracto) nº 10 679/
2004, publicado no D.R. nº 125,
II Série, de 28 de Maio – autoriza
a contratação como assistente
convidado a tempo parcial
(20%) e em regime de acumu-
lação, além do quadro de pessoal
não docente da Universidade da
Beira Interior, por conveniência
urgente de serviço, a partir de 2
de Janeiro de 2004 do Licº Antó-
nio Augusto da Silva Mendes
Gouveia.

> Despacho reitoral de 18 de
Dezembro (extracto) nº 10 680/
2004, publicado no D.R. nº 125,
II Série, de 28 de Maio – autoriza
a alteração do contrato da Licª

Maria da Assunção Morais e
Cunha Vaz Pato, com início em 12
de Setembro, para assistente con-
vidada a tempo parcial (20%),
em regime de acumulação.

> Decreto Regulamentar n º 19-
A/2004, publicada no Diário nº
113, I-B, Suplemento, de 14 de
Maio – Regulamenta a Lei nº 10/
2004, de 22 de Março, no que se
refere ao sistema de avaliação do
desempenho dos dirigentes de
nível intermédio, funcionários,
agentes e demais trabalhadores
da administração directa do
Estado e dos institutos públicos.

> Portaria nº 509-A/2004, pu-
blicada no Diário nº 113, I-B, Su-
plemento, de 14 de Maio – Aprova
os modelos de impressos de fichas
de avaliação de desempenho.

> D. r. 31 Mar (ext) nº 8062/04,
publicado no D.R. nº 95, II Série,
22 Abr designa o júri das provas
de mestrado em Língua, Cultura
Portuguesa e Didáctica, reque-
ridas por Maria Goretti Matias
Coelho Pereira Valente.

> D. r. 30 Mar (ext) nº 8170/04,
publicado no D.R. nº 96, II Série,
23 Abr designa o júri das provas
de mestrado em Educação, reque-
ridas por Sílvia Maria  Rodrigues.

> Resolução do Conselho de Minis-
tros nº 53/04, publicado no D. R.
nº 94, I Série-B, 21 Abr – Aprova a
operacionalização da reforma da
Administração Pública, áreas de
actuação e metodologias de apli-
cação.

> Acórdão nº 155/04, publicado no
D.R. nº 95, I Série A, 22 Abr –
Pronuncia-se pela inconstitucio-
nalidade das normas do nº 5 do ar-
tigo 7º e do nº 3 do artº 8º do decreto
da Assembleia da República nº
157/IX.
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