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bolsas, projectos...
> Consulta para docente - DI
O Departamento de Informática
da UBI está a realizar uma consulta de docente para a área de
Sistemas de Informação (Bases de
Dados e Engenharia de Software)
até o dia 10 de Setembro de 2005.
Para mais informações, contactar o secretariado do Departamento de Informática: secreta
riado@di.ubi.pt
> 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 frequentem ou tenham concluído
um curso na área de design ou belas-artes, tenham mais de 18 anos
e nacionalidade portuguesa, ou
sejam residentes em Portugal.
Para participarem, os jovens devem submeter a avaliação o desenho de um automóvel desportivo, até ao dia 15 de Setembro de
2005, com marca SEAT, subordinado ao conceito «auto emoción/prazer de condução». O desenho 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. O vencedor receberá ainda um prémio de 2.500 euros como bolsa de apoio ao estágio. O
segundo classificado receberá 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 informações 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 Avançada para a Ciência da Intervenção
Operacional da Ciência e Inovação
2010. Este concurso encontra-se
aberto em permanência durante o
ano de 2005. As bolsas para o empreendedorismo são bolsas de pósdoutoramento que se destinam a
doutorados que tenham criado ou
venham a criar uma pequena empresa de elevado conteúdo tecnológico. Os bolseiros devem realizar os
trabalhos de investigação em universidades ou instituições cientí-

ficas portuguesas. As candidaturas individuais devem ser
submetidas utilizando o formulário a disponibilizar em http://
www.fct.mcies.pt/bolsas/concursos 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 obtenção 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
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
> Programa Gulbenkian Novos Talentos em Matemática
Este programa distingue estudantes universitários de Matemática. A data limite para apresentação das candidaturas é 10 de Outubro de 2005. Aos concorrentes
seleccionados será atribuída uma
bolsa de mérito de 250 Euros mensais durante 10 meses. Mais
informação em: www.gulbenki
an.org/premios_programas/pro
grama_ciencia.asp ou através do
e-mail: dmota@gulbenkian.pt

legislação
> Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Portaria n.º 636/2005. DR 147 SÉRIE
I-B de 2005-08-02 - Aprova o
Regulamento Geral dos Concursos Institucionais para Ingresso
nos Cursos Ministrados em Estabelecimentos de Ensino Superior Particular e Cooperativo
para a Matrícula e Inscrição no
Ano Lectivo de 2005-2006.
> Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - DecretoLei n.º 138/2005. DR 157 SÉRIE
I-A de 2005-08-17 - Aprova o sistema de monitorização ambiental do grau de radioactividade.
> Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - DecretoLei n.º 141/2005. DR 157 SÉRIE
I-A de 2005-08-17 - Atribui um
regime especial de autonomia
administrativa e financeira aos
laboratórios do Estado.
> Ministério do Educação - Despacho Normativo n.º 40/2005.
DR 147 SÉRIE I-B de 2005-08-02
- Dá nova redacção ao n.º 2 do
artigo 7.º do Regulamento de
Equiparação a Bolseiro, constante do anexo ao Despacho Normativo n.º 23/98, de 1 de Abril.
> Ministério das Finanças e da
Administração Pública - Decreto-Lei n.º 124/2005. DR 148 SÉRIE I-A de 2005-08-03 - Altera o
Decreto-Lei n.º 492/88, de 30
de Dezembro, e o Decreto-Lei n.º

229/95, de 11 de Setembro, que
regulamentam a cobrança e as
formas de reembolso, respectivamente, do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares e
das pessoas colectivas e do imposto sobre o valor acrescentado.
> Declaração n.º 11/2005. DR 155
SÉRIE I-B de 2005-08-12 Direcção-Geral do Orçamento - Publica
os mapas I a IX, modificados em
virtude das alterações efectuadas
até 30 de Junho, respeitantes ao
Orçamento do Estado de 2005.
> Assembleia da República - Lei
n.º 40/2005. DR 148 SÉRIE I-A
de 2005-08-03 - Cria o SIFIDE,
sistema de incentivos fiscais em
investigação e desenvolvimento
empresarial.
> Ministério da Saúde - DecretoLei n.º 129/2005. DR 154 SÉRIE
I-A de 2005-08-11 - Altera o Decreto-Lei n.º 118/92, de 25 de
Junho, que estabelece o regime de
comparticipação do Estado no
preço dos medicamentos.
> Ministério da Saúde - DecretoLei n.º 134/2005. DR 156 SÉRIE
I-A de 2005-08-16 - Estabelece o
regime da venda de medicamentos não sujeitos a receita médica
fora das farmácias.
> Resolução do Conselho de Ministros n.º 124/2005 determina
a reestruturação da administração central do Estado.
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