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bolsas, projectos...
> Bolsas para estudos de pósgraduação em Espanha
A Universidade de Barcelona aceita candidaturas, até ao dia 31 de
Dezembro, de cidadãos estrangeiros que desejem realizar estudos de
pós-graduação em Espanha durante o ano lectivo 2005- 2006,
ao abrigo do Programa de Bolsas
MAEC-AECI 2005-2006.
Todas as informações necessárias
para a formalização das candidaturas poderão ser consultadas em
http://www.ub.edu/cultural
> Bolsa em Estudos Canadianos
A Embaixada do Canadá anuncia
dois programas de bolsas em estudos canadianos para Portugal.
Dirigidos a docentes universitários com habilitações mínimas de
mestrado, os programas decorrem entre 1 de Abril de 2005 e 28
de Fevereiro de 2006, devendo os
interessados candidatar-se até 26
de Novembro de 2004.
Todas as informações respeitantes
a estes programas deverão ser
solicitadas à Embaixada do
Canadá, em Lisboa, pelo tel.:
213164662.
> Bolsas de Iniciação Científica
na área da Engenharia Civil
O Centro de Estudos de Hidrossistemas do Instituto Superior Técnico de Lisboa aceita candidaturas, até ao dia 10 de Novembro, de
alunos do 4º ou 5º ano de Engenharia Civil, a duas bolsas de Iniciação Científica. As referidas
bolsas terão uma duração de seis

meses.
Candidaturas deverão ser enviadas para: Instituto Superior Técnico – CEHIDRO, A/c D. Joana
Cruz, Av. Rovisco Pais, 1049-001
Lisboa. Para mais informações
contactar: 21 841 81 58 (tel.), 21
841 81 50 (fax) ou através de email: joana@civil.ist.utl.pt
> Bolsa de Investigação na área
do Tratamento Biotecnológico
de Efluentes
O Departamento de Química da
Universidade de Aveiro pretende
admitir um Bolseiro de investigaçao científica para estudar a actividade do fungo Trametes versicolor com vista à degradação de
efluentes, no âmbito do projecto
«Tratamento Biotecnológico de
Efluentes». O prazo de candidaturas decorre até 17 de Novembro.
A bolsa tem a duração de 6 meses,
com início previsto para Janeiro de
2005. As candidaturas deverão ser
dirigidas a: Prof. Ana Barreto
Xavier (abx@dq.ua.pt), Departamento de Química – Universidade
de Aveiro, 3810-193 Aveiro.
> Bolsa de Investigação em
Biologia
A Unidade de Biologia Funcional de
Plantas do Instituto de Biologia Molecular e Celular da Universidade
do Porto pretende admitir um Bolseiro de investigação científica com
Licenciatura em Biologia, no âmbito do projecto «Biogénese das cardosinas - estudo da expressão e trajectos biossintéticos». A bolsa terá
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inicio a 15 de Novembro de 2004 e
termina a 14 de Novembro de
2005. Recepção de candidaturas
até 10 de Novembro de 2004, por
correio, email ou entregues em mão
dirigidas a: I.B.M.C.,
Prof. José Pissarra, Rua do Campo
Alegre, 823, 4150-180 Porto. Para
mais informações contactar:
226074900 (tel.), 226099157
(fax) ou através de e-mail:
pissarra@ibmc.up.pt;
jpissarr@fc.up.pt.
> Bolsas de Estudo para Ensino
Superior
A Câmara Municipal de Águeda
aceita candidaturas, até 8 de Novembro, a duas bolsas de estudo
para o Ensino Superior, para o ano
lectivo de 2004/2005. O regulamento e os boletins de candidaturas
estão disponíveis no Gabinete de
Atendimento ao Munícipe da
Camara Municipal de Águeda.
> INESC Porto contrata Investigadores doutorados
O INESC Porto, entidade com estatuto de Laboratório Associado do Estado Português, abre concurso para
a contratação de investigadores
Doutorados.
Informação sobre o INESC Porto e
Unidades de Investigação em:
www.inescporto.pt
> Fundação da Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa
A Fundação da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa con-

cede uma bolsa de investigação a
Licenciado Engenharia Física, Engenharia Electrónica ou afins com
experiência em electrónica configurável para sistemas com arquitectura FPGA durante um ano. O prazo de entrega de candidaturas termina a 24 de Novembro de 2004.
Enviar currículo e carta expondo a
motivação do candidato para:
António Amorim, Departamento
de Física, Edifício C8 (Gab. 8-5-12),
Faculdade de Ciências, Campo Grande, 1749-016 Lisboa. Para mais informações contactar: 21 750 08 87
(tel.), 21 750 09 77 (fax) ou e-mail:
antonio.amorim@fisica.fc.ul.pt
> Medicina Molecular
O Instituto de Medicina Molecular
da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa concede uma
bolsa de investigação a licenciado
em Biologia, Bioquímica ou Química Aplicada com experiência na
execução de técnicas laboratoriais
de Biologia Molecular na área de Endocrinologia, para o projecto “Quimiocinas e receptores de quimiocinas na metastização dos carcinomas da tiróide”. O prazo de entrega
de candidaturas termina a 16 de
Novembro de 2004.
As candidaturas deverão ser
dirigidas ao Coordenador da Unidade: Doutor Sérgio Dias e entregues
pessoalmente, ou enviadas pelo
correio para: CIPM do Instituto
Português de Oncologia Francisco
Gentil - Centro Regional de Oncologia de Lisboa, S.A., Rua Prof. Lima
Basto, 1099-023 Lisboa.

> Inserção de mestres e doutores nas empresas
A Agência de Inovação (AdI) mantém aberto concurso para candidaturas de empresas a apoio à
contratação de doutorados e mestres, com financiamento do Programa Operacional “Ciência, Tecnologia, Inovação” (POCTI). Este
programa operacional é comparticipado por fundos comunitários
e por fundos nacionais, através da
Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT).
As candidaturas devem ser enviadas à Agência de Inovação
(AdI). Informações e formulários
estão disponíveis em: www.adi.pt
> Estágios de Formação de
Engenheiros - CERN, ESA e ESO
A Agência de Inovação (AdI) mantém aberto concurso para Estágios
de Formação de Engenheiros no
CERN - Laboratório Europeu de
Física de Particulas, na ESA - Agência Espacial Europeia e no ESO Observatório do Sul Europeu, com
financiamento do Programa Operacional “Ciência, Tecnologia,
Inovação” (POCTI) e do Programa
Operacional Sociedade da Informação (POSI), conforme os domínios científicos a que respeitem.
Estes programas operacionais são
comparticipados por fundos comunitários e por fundos nacionais, através da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia (FCT). As
candidaturas devem ser enviadas
à Agência de Inovação (AdI). Mais
informações em: www.adi.pt

