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bolsas, projectos...
> Bolsas de Doutoramento
para o ano académico 2004/05
Do Instituto Universitário Europeu de Florença (IUE) nos domínios do Direito, da História e Civilização, da Economia e das Ciências
Políticas e Sociais.
Os investigadores portugueses
deverão possuir, no mínimo, licenciatura e qualificações necessárias à preparação de um doutoramento em Portugal. O programa tem a duração de 4 anos. Os
interessados que pretendam
obter formulários, esclarecimentos 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 National Geographic
Bolsas atribuídas pela National
Geographic de Portugal, que variam entre os 5 mil e os 30 mil euros, para financiamento de projectos de investigação de campo
e exploração nas áreas da antropologia, arqueologia, astronomia, biologia, botânica, geografia, geologia, oceanografia, paleontologia e zoologia. Prazo de
candidatura: até oito meses antes das datas prevista de trabalho
de campo. Mais informações em:
www.nationalgeographic.pt/bolsas
> 3º Prémio de Engenharia
Vegetal e Marinha
A SECMA Biotechnologies Marines, Centro de Investigação do
Groupe Roullier, lançou oficialmente, em parceria com a Océanopolis, o 3º Prémio de Engenharia Vegetal e Marinha, aberto a
Investigadores e Laboratórios de
Investigação franceses e estrangeiros.
A organização deste Prémio procura responder a dois objectivos:
Continuar a implementar parcerias a um nível elevado entre importantes Centros de Investigação

Mundiais e o Grupo Roullier.
Permitir que jovens investigadores, de qualquer nacionalidade, levem a cabo um projecto
científico dentro das temáticas
desenvolvidas pelo Grupo Roullier.
O Concurso para o ano de 2004 teve
início a 3 de Março e o prazo final para entrega do dossier a avaliar é 30
de Outubro de 2004. O júri designará os laureados no início de 2005 e a
entrega do Prémio terá lugar no
primeiro trimestre de 2005. Todas
as informações estão disponíveis no
website: www.secmabio.com.
>The Niobium Student Research Award 2005
A Niobium Products Company
GMBH em parceria com a CBMM
(companhia brasileira de metalurgia e mineração) está a desenvolver um projecto científico em
prol do sucesso e da investigação
universitária. Assim, criou o
“The Niobium Student Research Award – 2005» destinado
a alunos que pretendam dar a
conhecer os seus trabalhos na
área da investigação. Numa
primeira fase, serão seleccionados
três candidatos que irão disputar
a fase final de Abril de 2005. O
vencedor finalista receberá como
prémio a quantia de 1,500 euros.
As universidades promotoras
contarão com apoio financeiro
para suportar as despesas do
projecto.
O prazo para as inscrições termina
a 1 de Novembro de 2004. O
prémio será apresentado em
colaboração com o Instituto de
Materiais, Minerais e Mineração
sedeado em Londres. Para mais
informações, contactar o coordenador do projecto através do e-mail:
NSRA@niobium.de.
> Concurso de ideias de negócio
Com o objectivo de fomentar o
empreendedorismo inovador em
Portugal, o IAPMEI, o ITP e a INTELI
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promovem, em colaboração com
a AdI, o Concurso de Ideias de
Negócio FIVE.
Inserida no Projecto FIVE – Fomento da Inovação e Valorização
Empresarial, esta iniciativa visa
seleccionar ideias inovadoras, que
proponham a criação de empresas em diversos sectores de actividade, com particular destaque
para projectos de empresas de base
tecnológica, enquadráveis no programa NEST. Destina-se a pessoas
singulares maiores de 18 anos e
pessoas colectivas, recentemente
constituídas e sem actividade
significativa.
Prémios: Consultadoria especializada para a elaboração do plano
de negócios; Possibidade de acesso
à Certificação NEST e ao Selo do
‘Empreendedor 2004’; Admissão
aos Prémios Nacionais ‘Ideias e
Empreendedores’ do Projecto
FIVE/IAPMEI; Inscrição nos
Prémios Europeus para o Espírito
Empresarial ‘Eurowards 2005’.
As candidaturas deverão ser
enviadas por correio electrónico,
até 27 de Setembro de 2004,
para: ideiasFIVE@adi.pt
Os formulários encontram-se
disponíveis nos sites do IAPMEI
(www.iapmei.pt) ou da AdI
(www.adi.pt).
> Bolsas de Investigação da
Fundação Canon na Europa
Destinatários:
investigadores
europeus e japoneses, com Mestrado ou Doutoramento, com
menos de 40 anos de idade.
Abrange todas as áreas de estudo
Duração: entre 3 a 12 meses.
Benefícios: entre € 22.500,00 e
€ 27.500,00 anuais. Candidaturas até 15 de Setembro.
Os bolseiros europeus realizarão
o seu trabalho de investigação no
Japão e os investigadores japoneses fá-lo-ão na Europa.
Informações e candidaturas (em
inglês):www.canonfoundation.org

da reitoria
>D.r.30 Jun (ext) nº16 834/04,
pub. D.R. nº 193, II Série, 17 Ago –
nom. definitivamente professor
associado José António Menezes Felippe de Souza.
>D.r. 5 Mai (ext) nº17 187/04, pub.
D.R. nº 196, II Série, 20 Ago– nom.
definitivamente professor associado Kouamana Bousson.
>D.r. 5 Mai (ext) nº 17 188/04, pub.
D.R. nº 196, II Série, de 20 Ago– nom.
provisoriamente professor associado Vitor Pissarra Cavaleiro.
>D.r. 5 Mai (ext) nº 17 189/04, pub.
D.R. nº 196, II Série, 20 Ago–no-m.
definitivamente professor associado João Castro Gomes.
>D.r. 5 Mai (ext) nº 17 745/04, pub.
D.R. nº 200, II Série, 25 Ago–nom.
definitivamente professor associado João Pires da Fonseca.
>D.r.16 Abr (ext) nº18 289/04, pub.
D.R. nº 205, II Série, 31 Ago –
contratação
como
professor
auxiliar João de Jesus Marto.
>D.r.3 Mai (ext) nº 18 290/04, pub.
D.R. nº 205, II Série, 31 Ago –
contratação como assistente
convidada de Maria João de Matos.
>D.r.11Mar(ext) nº18 291/04, pub.
D.R. nº 205, II Série, 31 Ago–
contratação
como
assistente
convidada, Maria Croca Piteira.
>D.r.10 Mar (ext) nº18 292/04,
pub. D.R. nº 205, II Série, 31 Ago –
contratação como assistente,
Maria Leonor Nunes .

contratação como assistente,
Marisa Fernandes de Almeida.
>D.r. 5 Mai (ext) nº 18 297/04, pub.
D.R. nº 205, II Série, 31 Ago – contratação como assistente, Joana
Maria Rodrigues Curto.
>D.r. 27 Jul (ext) nº 18 299/04, pub.
D.R. nº 205, II Série,31 Ago –
contratação como assistente, Ana
Isabel Rodrigues Gouveia.
>D.r.27 Jul (ext) nº18 300/04, pub.
D.R. nº 205, II Série, 31 Ago –
contratação como professora
auxiliar, Susana Garrido Azevedo.
>D.r.25 Jun (ext) nº18 301/04, pub.
D.R. nº 205, II Série, 31 Ago –
contratação
como
professor
auxiliar de Rui Marques Brás.
>D.r. 8 de Jul (ext) nº18 302/04,
pub. D.R. nº 205, II Série, 31 Ago –
contratação
como
professor
auxiliar de Luis Filipe Bernardo.
>D.r.23 Jul (ext) nº18 303/04, pub.
D.R. nº 205, II Série, de 31 Ago–
contratação como assistente
convidado, José Girão da Fonseca.
>D.r.1 Mar (ext) nº18 304/04, pub.
D.R. nº 205, II Série, 31 Ago –
contratação como assistente
convidado João Alves Correia.
>D.r.18 Dez (ext) nº 18 305/04, pub.
D.R. nº 205, II Série,31 Ago –contratação como assistente convidada
Maria da Conceição Faria.
>Lei 40/04, pub. D. nº 194, I-A, 18
Ago – Estatuto do Bolseiro de Investigação.

>D.r.19 Abr (ext) nº18 293/04, pub.
D.R. nº 205, II Série, 31 Ago –
contratação
como
professor
auxiliar, Maria Teronila Pereira.

>Lei 42/04, pub. D.nº 195, I-A, 19
Ago – Lei da Arte Cinematográfica
e do Auduiovisual.

>D.r. 9 Jun (ext) nº 18 296/04, pub.
D.R. nº 205, II Série,31 Ago –

>Lei 47/04, pub.D.nº 195, I-A, 19
Ag – Aprova Lei Quadro dos Museus.

