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uNiVeRSidade dOS aÇOReS
departamento de ciências agrárias

aViSO
m/f
bOlSa de iNVeSTiGaÇÃO de dOuTORaMeNTO
Nos termos da lei nº 40/2004, de 18 de agosto e do regulamento de Bolsas de investigação e de apoio à Gestão da Universidade dos açores, leva-se ao conhecimento dos
interessados que se encontra aberto, pelo prazo de cinco dias úteis, à data da publicação
deste aviso, concurso para a atribuição de uma Bolsa de Doutoramento.
a Bolsa de Doutoramento insere-se no âmbito do Protocolo entre a Direcção regional da Ciência e tecnologia e a Universidade dos açores para a atribuição de Bolsas de
Doutoramento, incluído no eixo 3.1 - “Bolsas de investigação Científica e tecnológica” do
“Programa de apoio à formação avançada (fOrMaC)” do Plano integrado para a Ciência
e tecnologia (PiCt) criado através da resolução nº 100/2005, de 16 de Junho.
a Bolsa destina-se a desenvolver um Projecto de Doutoramento na especialidade de Ciências
do ambiente, tendo como objectivo o desenvolvimento/adaptação/validação e operacionalização de modelos de previsão do estado do tempo com resolução apropriada para as ilhas da
Macaronésia com particular incidência na avaliação da interacção Oceano-atmosfera.
Podem candidatar-se os interessados que, até ao termo do prazo de candidatura, sejam
possuidores de licenciatura/mestrado em Ciências Geofísicas, do ambiente, ou áreas afins,
com componente significativa em Meteorologia e em física de fluidos.
Os requerimentos deverão ser acompanhados da seguinte documentação:
a) Documentos comprovativos de que o candidato reúne as condições exigíveis para
o respectivo tipo de bolsa;
b) Curriculum Vitae;
c) Outros documentos que o candidato considere relevantes para apreciação.
as candidaturas serão avaliadas tendo em conta o mérito do candidato, o seu curriculum
e a experiência em investigação científica relevante para o projecto a desenvolver.
a presente bolsa comporta as seguintes condições:
a) subsídio mensal no valor de 1.145.00e (mil cento e quarenta e cinco euros);
b) Celebração de um contrato anual, renovável até ao limite máximo de 4 anos.
as funções serão exercidas no Centro do Clima, Meteorologia e Mudanças Globais da
Universidade dos açores (C_CMMG), sedeado na ilha terceira, açores. as candidaturas
devem ser formalizadas através de requerimento dirigido ao respectivo Director, Prof.
eduardo Brito de azevedo, e remetido por correio ou entregue na Universidade dos açores,
C_CMMG, Largo da igreja, terra-Chã, 9700 angra do Heroísmo.
Qualquer informação adicional poderá ser solicitada através do fax: 295 402205, ou para
o correio electrónico com o endereço edubrito@mail.angra.uac.pt, devendo, em ambos
os casos, solicitar a devida confirmação de recepção personalizada.
Universidade dos açores, angra do Heroísmo, 24 de Maio de 2007.05.24
CÂMara MUNiCiPaL De
aNGra DO HerOÍsMO
alVaRÁ de lOTeaMeNTO N°. 06/07
Nos termos do artigo 74°. do Decreto-Lei n°. 555/99, de 16 de
Dezembro, é emitido o alvará de licenciamento de loteamento n.°
06/07, em nome de antónio da silva de sousa, portador do número
de contribuinte 120068761, que titula a aprovação da operação de
loteamento do prédio sito na Ponta Gorda, da freguesia de Porto
Judeu, descrito na Conservatória do registo Predial de angra
do Heroísmo, sob o número 02625 e inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 1 361 da respectiva freguesia.
a operação de loteamento e os projectos definitivos das obras
de urbanização, aprovados, respectivamente, por despachos de 12
de Maio de 2003 e 13 de Dezembro de 2005, do Vereador com
competência sub-delegada, apresenta, de acordo com a planta em
anexo, as seguintes condições:
1ª. - O prédio com a área total de 1 809,02 m2 será dividido
em 7 lotes numerados de 1 a 7, com as áreas respectivamente, de
122,80 m2, 119,70 m2, 122,26 m2, 90,63 m2, 88.06 m2, 111,15 m2
e 119,94 m2, por uma parcela de cedência para utilização colectiva
privada com a área de 623,27 m2 e numa área de cedência para
a via pública de 411,21 m2 onde está incluído espaços verdes,
passeios pedonais e 9 lugares de estacionamento;
2ª. - O índice de implantação dos lotes 1 a 7 é, respectivamente, de
55,40%,55,55%,55,48%,52,62%,52,57%,52,52% e 52,77%,sendo que as
edificações implantam-se a 3 metros do muro fronteiro e a 3,50 metros
do muro tardoz nos lotes 1 a 3 e a 4,80 metros nos lotes 4 a 7;
3ª. - as edificações serão de 1 piso nos lotes 1 a 3 e de 2 pisos
nos lotes 4 a 7;
4ª. - O prazo para a realização das infra-estruturas urbanas,
nomeadamente, o prolongamento da faixa de rodagem, passeios
pedonais, espaços verdes e 9 lugares estacionamento, prolongamento da rede eléctrica e rede de telecomunicações, é fixado em
1 (um) ano, a contar da presente data, tendo, para o efeito, sido
prestada caução a que se refere o artigo 54° do Decreto Lei n.º
555/99, de 16 de Dezembro, no valor de e 715,58 (setecentos
e quinze euros e cinquenta e oito cêntimos), correspondente a
10% do valor total das infra-estruturas, uma vez que as mesmas
foram recebidas provisoriamente em 20 de fevereiro do corrente
ano mediante guia de depósito n.º 98138915.40.12 do Banco
Comercial dos açores a favor desta Câmara;
são cedidos à Câmara Municipal, para integração no domínio
público 411,21 m2,de terreno destinados a espaços verdes,passeios
pedonais e 9 lugares de estacionamento, conforme planta anexa.
Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para
todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei n°. 555/99, de 16 de
Dezembro.
Paços do Concelho, 26 de abril de 2007.
O presinte da Câmara,
José Pedro Parreira Cardoso

O Pró-reitor
Alfredo Emílio Silveira de Borba

VeNde-Se
cachORRiNhOS
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cOckeR SpaNiel
Nós somos os cachorrinhos filhos da cleo e
Scooby e estamos ansiosos por conhecer os nossos novos donos. estamos
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cOR: dourada
pais à Vista
contactar: 914516196
ou 965254615
bom preço!

SecReTaRia ReGiONal da
aGRiculTuRa e FlOReSTaS
DireCÇÃO reGiONaL DO DeseNVOLViMeNtO aGrÁriO

para sua comodidade

alto das Covas - angra do Heroísmo

hOJe, SeXTa-FeiRa
Imperdível feIjoada à brasIleIra completa
Para além de: Lombo salgado, Língua, Costelheta, Carne
verde, Linguiças, farofa, Banana frita e Couve à Mineira.
esperamos por si também ao jantar

avisam-se todos os interessados que estão abertas
inscrições para o curso de agentes públicos de inseminação artificial em bovinos promovido pela Direcção
regional do Desenvolvimento agrário em colaboração com
o Departamento de Ciências agrárias da Universidade dos
açores, a realizar de 11 de Junho a 20 de Julho de 2007,
na ilha de s. Miguel.
Os candidatos deverão possuir no mínimo o 9º ano de
escolaridade com aproveitamento, ter carta de condução
automóvel, ter robustez física suficiente e não sofrer de
daltonismo.
as inscrições decorrem até ao próximo dia 4 de Junho e
devem ser enviadas para a Direcção regional do Desenvolvimentoagrário,Vinha Brava, 9701-861 angra do Heroísmo,
telefone 295 206 500, fax 295 206 501.
O DireCtOr reGiONaL
JOAQUIM MÁRIO GRILO PIRES

