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>Bolsas individuais 2006
  Nos termos do Regulamento de
Bolsas, e tendo em conta a apli-
cação do Estatuto do Bolseiro de
Investigação Científica, Lei nº
40/2004 de 18 de Agosto, a Fun-
dação para a Ciência e a Tecno-
logia (FCT) abre concurso para
financiamento de bolsas indivi-
duais para os graus de Doutor e
de Mestre (apoio à dissertação).
O concurso decorre até ao dia 31
de Março de 2006. Mais infor-
mações no site: http://www.
fct.mct.pt/

> Programa “Tecnologias da
Sociedade de  Informação”
  No âmbito do VI Programa Qua-
dro foi divulgado pela Comissão
Europeia o prazo para novas can-
didaturas ao programa “Tecno-
logias da Sociedade de Informa-
ção” - IST Call 6 - destinadas a
projectos de Investigação e De-
senvolvimento (I&D), nomea-
damente na área dos conteúdos
audiovisuais. O orçamento glo-
bal para esta iniciativa é de
140.000.000 euros sendo o pra-
zo final para apresentação de
candidaturas o dia 25 de Abril.
Mais informações em: http://
f p 6 . c o r d i s . l u / i n d e x .
cfm?fuseaction=UserSite.FP6
DetailsCallPage&call_id=271

> Contratação de
 Investigador/a
  O CES de Coimbra tem aberto

> Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Ensino Superior - Despa-
cho n.º 484/2006 (2.ª série).
DR 6 SÉRIE II de 2006-01-09 -
Implementação da avaliação
internacional do sistema de en-
sino superior português.

> Ministérios das Finanças e da
Administração Pública e do Tra-
balho e da Solidariedade Social -
Portaria n.º 132/2006. DR 34
SÉRIE I-B de 2006-02-16 - Fixa
os montantes das prestações por
encargos familiares, bem como
das prestações que visam a pro-
tecção de crianças e jovens com
deficiência e ou em situação de
dependência. Revoga a Portaria
n.º 183/2005, de 15 de Fevereiro.

> Ministério das Finanças e da
Administração Pública -  Porta-
ria n.º 100/2006. DR 25 SÉRIE
I-B de 2006-02-03 - Actualiza o
preço de venda das refeições nos
refeitórios da Administração
Pública em 2006.

> Presidência do Conselho de
Ministros - Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 199/2005.
DR 249 SÉRIE I-B de 2005-12-29
- Aprova um conjunto de proce-
dimentos visando garantir que,
relativamente ao ano de 2006,
sejam fixados em tempo útil os
objectivos necessários ao bom
funcionamento do Sistema Inte-

concurso, até dia 13 de Março,
para contratação de um investi-
gador/a com doutoramento nas
áreas das Ciências Sociais, Hu-
manas ou Jurídicas. Obtenha mais
informações através do link: http:/
/ w w w . c e s . u c . p t / m i s c / e d i
talinvestigador_marco_2006.pdf

> Gestor de Projectos (M/F)
  O CES da Faculdade de Economia
da Universidade de Coimbra, La-
boratório Associado, abre con-
curso, até 31 de Março de 2006,
para um lugar de Gestor/a de Pro-
jectos. Para obter mais informa-
ções consulte o link: http://www.
ces.uc.pt/misc/anuncio_gestor_
projectos_2006.pdf

>Integração e reforço do Es-
paço Europeu da Investiga-
ção» - FP6-2005-SSP-5A
  Até ao próximo dia 22 de Março
podem ser apresentadas propos-
tas de acções indirectas de IDT no
âmbito do programa específico
de investigação, desenvolvi-
mento tecnológico e demons-
tração «Integração e reforço do
Espaço Europeu da Investiga-
ção». O domínio temático priori-
tárioserá o  «Apoio às políticas e
previsão das necessidades cien-
tíficas e tecnológicas»

> Ciência e sociedade—Lojas
científicas
  Convocatória de propostas de

acções indirectas de IDT dentro
do programa específico de inves-
tigação, desenvolvimento tecno-
lógico e demonstração “Estru-
turação do espaço europeu de
investigação” (2002-2006) do
VI Programa Quadro. A inicia-
tiva visa aproximar a ciência da
sociedade, através do patrocínio
à abertura de lojas de ciência.

>Prémio SHIP-Monografia
  A Sociedade Histórica da In-
dependência de Portugal insti-
tui, mais uma vez, o “Prémio
Monografia” destinado a galar-
doar um trabalho sobre um te-
ma específico, a anunciar anual-
mente. Em 2006 a iniciativa
visa associar-se às comemora-
ções do 350ª aniversário da mor-
te de D. João IV, 1º Rei da Disnatia
de Bragança, que com a sua
acção em 1640, contribuíu de
forma inequívoca para a efecti-
va Restauração da Independên-
cia de Portugal.
  Os autores que pretendam con-
correr ao prémio deverão en-
viar seis exemplares dos seus
trabalhos até 31 de Março de
2006 (data do carimbo dos cor-
reios), para:
  Sociedade Histórica da Inde-
pendência de Portugal - Prémio
Monografia 2006
  Palácio da Independência, Lar-
go de São Domingos, nº 11, 1150-
320 Lisboa.
  O regulamento do concurso está
disponível no site: www.ship.pt.

grado de Avaliação do Desem-
penho da Administração Pú-
blica (SIADAP).

> Presidência do Conselho de
Ministros - Resolução do Conselho
de Ministros n.º 1/2006. DR 1
SÉRIE I-B de 2006-01-02 - De-
termina o desenvolvimento e
aprofundamento do processo de
recenseamento do património
imobiliário afecto e privativo dos
serviços e organismos públicos.

>Assembleia da República - Lei
n.º 60/2005. DR 249 SÉRIE I-A
de 2005-12-29 - Estabelece me-
canismos de convergência do re-
gime de protecção social da fun-
ção pública com o regime geral
da segurança social no que respei-
ta às condições de aposentação e
cálculo das pensões.

> Ministério da Educação - Por-
taria n.º 88/2006. DR 17 SÉRIE I-
B de 2006-01-24 - Reconhece novos
cursos do ensino superior como ha-
bilitação própria para a docência.

> Ministério da Educação - Decre-
to-Lei n.º 20/2006. DR 22 SÉRIE
I-A de 2006-01-31 - Revê o regime
jurídico do concurso para selecção
e recrutamento do pessoal docen-
te da educação pré-escolar e dos
ensinos básico e secundário, revo-
gando o Decreto-Lei n.º 35/2003.


