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> Parecer nº 3/2005 (2ª Série).
DR 116 SÉRIE II de 14-06-2005
- Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior - Conse-
lho Nacional de Avaliação do
Ensino Superior - Parecer sobre
as propostas de Alteração da Lei
de bases do Sistema Educativo.

> Parecer nº 4/2005 (2ª Série).
DR 117  SÉRIE II de 21-06-2005-
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior - Con-
selho Nacional de Educação -
Parecer do Conselho Nacional de
Educação sobre a proposta de lei
do Governo e os projectos de lei
dos partidos relativos às alte-
rações à Lei de Bases do Sistema
Educativo e à Lei de Financia-
mento do Ensino Superior.

>  Decreto-Lei n.º 91/2005. DR
107 SÉRIE I-A de 03-06-2005-
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior - Pri-
meira alteração ao Decreto-Lei
n.º 125/99, de 20 de Abril,
criando as avaliações de alto
nível no sistema de avaliação
aplicável às instituições que se
dedicam à investigação cien-
tífica e desenvolvimento tecno-
lógico.

> Decreto-Lei n.º 89/2005. DR
107 SÉRIE I-A de 03-06-2005 -
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior -
Primeira alteração ao Decreto-
Lei n.º 283/93, de 18 de Agosto,
que aprova o novo estatuto
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> Vaga para Docente de
Contabilidade
  A Universidade da Beira Interior,
através do Departamento de Ges-
tão e Economia, promove até 20
de Julho de 2005, uma consulta
pública* para Mestres e Douto-
res** na área da Contabilidade.
Envie o seu Curriculum Vitae,
documentado com certificado de
Mestrado e/ou Doutoramento ao
Departamento de Gestão e Econo-
mia, Estrada do Sineiro - 6200-
209 Covilhã, especificando expe-
riência académica e/ou profis-
sional na área de Contabilidade.
* A presente consulta destina-se a
formar uma bolsa de recursos hu-
manos disponíveis, pelo que a UBI
não se obriga a preencher a vaga.
** Aceitam-se candidaturas de li-
cenciados desde que comprovadas
com currículo profissional relevante.

> Prémio de Design SEAT/
Automagazine
A SEAT Portugal, em conjunto
com a Revista Automagazine
promove uma iniciativa dirigida
a estudantes do ensino superior,
técnico ou profissional, que fre-
quentem ou tenham concluído
um curso na área de design ou be-
las-artes, tenham mais de 18 anos
e nacionalidade portuguesa, ou
sejam residentes em Portugal.
Para participarem, os jovens
devem submeter a avaliação o de-
senho de um automóvel despor-
tivo, até ao dia 15 de Setembro de
2005, com marca SEAT, subor-
dinado ao conceito «auto emo-

ción/prazer de condução». O dese-
nho deve ser acompanhado por
uma descrição textual sumária do
automóvel desenhado, assim como
da sua relação com o conceito «auto
emoción/prazer de condução». Ao
projecto apresentado deve ser
atribuído um nome que possa ser
usado com a marca SEAT, como em
«SEAT Leon».
  O vencedor deste Prémio de Design
receberá um estágio de seis meses
no Centro de Design da SEAT, em
Barcelona. Adicionalmente, o ven-
cedor receberá ainda um prémio de
2.500 euros como bolsa de apoio ao
estágio. O segundo classificado rece-
berá como prémio um conjunto de
assinaturas anuais das revistas
Automagazine, Autohoje e Guia do
Automóvel, editadas pela Motor-
press Lisboa. Ao terceiro classificado
será atribuída uma assinatura
anual da revista Automagazine.
  A informação sobre o Prémio de
Design SEAT/Automagazine está
disponível nos sites www.seat.pt e
www.autohoje.com/automagazi
ne/premio.htm. Para mais infor-
mações contactar os números 218
918 931 (Dra. Cláudia Roque, da
SEAT Portugal) e 214 154 500
(Motorpress Lisboa).

> Bolsa para o
 Empreendedorismo
  Encontra-se aberto o concurso
para apresentação de candidaturas
a bolsas para o empreendedorismo
(BE), nos termos do regulamento da
Medida IV.3. – Formação Avança-
da para a Ciência da Intervenção

Operacional da Ciência e Ino-
vação 2010. Este concurso en-
contra-se aberto em permanên-
cia durante o ano de 2005. As
bolsas para o em-preendedorismo
são bolsas de pós-doutoramento
que se destinam a doutorados que
tenham criado ou venham a
criar uma pequena empresa de
elevado conteúdo tecnológico. Os
bolseiros devem realizar os tra-
balhos de investigação em uni-
versidades ou instituições cientí-
ficas portuguesas. As candida-
turas individuais devem ser
submetidas utilizando o formu-
lário a disponibilizar em http://
www.fct.mcies.pt/bolsas/con-
cursos e junto do Serviço de
Formação dos Recursos Humanos
da FCT. Esta submissão deve ser
acompanhada de certificados de
habilitação, cartas de referência
e informação sobre a empresa
criada ou a criar pelo titular do
pedido de financiamento. Local de
envio das candidaturas e obten-
ção de informações:
Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, Av. D. Carlos I, 126,
Loja do Cientista, 1249-074 Lisboa
Telefone: 21 392 43 10/11
Fax: 21 396 43 96
E-mail: bolsas@fct.mcies.pt
http://www.fct.mcies.pt
ou para,
Dina Pereira
Gabinete de Apoio à Investigação
CEDR – Reitoria, Conv. St. António
6201-001 Covilhã
Telefone: 275 319 060
Fax: 275 319 078

jurídico do Conselho de Reitores
das Universidades Portuguesas,
alargando a sua composição.

>  Despacho Normativo n.º 31-
A/2005. DR 112 SÉRIE I-B 1º
SUPLEMENTO de 14-06-2005,
Ministério da Cultura - Altera o
artigo 7.º e o n.º 2 do artigo 9.º
do Regulamento de Apoio à
Qualificação de Museus, apro-
vado pelo Despacho Normativo
n.º 28/2001, de 7 de Junho.

> Portaria n.º 536/2005. DR 118
SÉRIE I-B de 22-06-2005,
Ministério da Administração
Interna - Aprova o Regu-
lamento das Provas de Exame, a
que se refere o artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 45/2005, de 23
de Fevereiro ( provas dos exames
de condução).

> Despacho n.º 13 495/2005 (2ª
Série). DR 116 SÉRIE II de 20-06-
2005 - Ministério da Economia
e Inovação - Instituto Português
da Qualidade, I.P. Lista das
normas harmonizadas no
âmbito da Directiva nº 89/686/
CEE, relativa a equipamento de
protecção individual ( EPI).

> Despacho nº 10543/2005 (2ª
série) da Direcção Geral do
Ensino Superior de 21 de Abril
de 2005  – fixa as normas técni-
cas a que deve obedecer a apre-
sentação das estruturas curri-
culares e dos planos de estudos
dos cursos e a sua aplicação.


