26 253

Assistente convidado.
Reitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de Educa-

de Educa-

Escola Superior de G. H.
Turismo.
Reitoria . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Escola Superior de Educação
de Educa-

de Educa-

Escola Superior de Educação
de Educa-

Escola Superior de Educação

Escola Superior de Educação
de Educa-

de Educa-

Escola Superior de Educação
de Educa-

Equiparado a assistente do
1.o triénio.
Equiparado a assistente do
2.o triénio.
Equiparado a assistente do
2.o triénio.
Equiparado a professor-adjunto.
Equiparado a professor-adjunto.
Equiparado a professor-adjunto.
Assistente convidado.

Despacho (extracto) n.o 20 707/2007

EB 1 n.o 4 Olhão Agrupamento Vertical Prof.a Paula Nogueira.
EB 1 Marim n.o 1 — Agrupamento
Vertical de Esc. João da Rosa.

Esc. Sec. Tomás Cabreira Faro . . . .

Escola EB 1 n. 4 — Faro . . . . . . . . .

o

EB 1/Jardim-de-Infância do Montenegro.
Esc. Sec. Vila Real de Santo António

Jardim-de-Infância de Tavira . . . . .

Direcção Regional
ção do Algarve.
Direcção Regional
ção do Algarve.
Direcção Regional
ção do Algarve.
Direcção Regional
ção do Algarve.
Direcção Regional
ção do Algarve.
Direcção Regional
ção do Algarve.
Direcção Regional
ção do Algarve.
Direcção Regional
ção do Algarve.
EB 2, 3 D. Afonso III . . . . . . . . . . . .

Escola de origem

ANEXO

Direcção Regional de Educação

Escola/faculdade de destino

Para exercer funções
correspondentes a

Diário da República, 2.a série — N.o 174 — 10 de Setembro de 2007

Por despacho do reitor da Universidade do Algarve e a pedido
da interessada, Alexandra Proença Viegas Mendonça, equiparada a
assistente do 1.o triénio, em regime de tempo parcial, a 20 %, na
Escola Superior de Saúde de Faro, da Universidade do Algarve, foi
rescindido o respectivo contrato com efeitos a 1 de Agosto de 2007.
17 de Agosto de 2007. — O Administrador, Fernando Martins dos
Santos.

Reitoria
Aviso n.o 16 906/2007
Nos termos do disposto no artigo 24.o do Regulamento dos Cursos
Bietápicos de Licenciatura das Escolas de Ensino Superior Politécnico,
aprovado pela Portaria n.o 413-A/98, de 17 de Julho, torna-se público
que, sob proposta do conselho directivo da Escola Superior de Saúde
de Faro, da Universidade do Algarve, os prazos de candidatura, selecção, seriação, matrícula, inscrição e reclamação a observar no âmbito
do 2.o ciclo das licenciaturas bietápicas da Escola Superior de Saúde
de Faro, para o contingente b3) constante do artigo 13.o da portaria
acima referenciada, são os seguintes:
Candidaturas na Escola Superior de Saúde de Faro — de 20 de
Agosto a 17 de Setembro de 2007;
Afixação das listas seriadas — 21 de Setembro de 2007;
Reclamações — de 24 a 26 de Setembro de 2007;
Decisão sobre as reclamações — 4 de Outubro de 2007;
Matrículas nos Serviços Académicos da Universidade do Algarve —
de 10 a 19 de Outubro de 2007.
3 de Agosto de 2007. — O Reitor, João Pinto Guerreiro.
Aviso n.o 16 907/2007
Nos termos do disposto no artigo 24.o do Regulamento dos Cursos
Bietápicos de Licenciatura das Escolas de Ensino Superior Politécnico,
aprovado pela Portaria n.o 413-A/98, de 17 de Julho, torna-se público
que, sob proposta do conselho directivo da Escola Superior de Tecnologia da Universidade do Algarve, os prazos de candidatura, selecção, seriação, matrícula, inscrição e reclamação a observar no âmbito
do 2.o ciclo das licenciaturas bietápicas da Escola Superior de Tecnologia, para o contingente b3) constante do artigo 13.o da portaria
acima referenciada, são os seguintes:
Candidaturas na Escola Superior de Tecnologia — de 20 de Agosto
a 17 de Setembro de 2007;
Afixação das listas seriadas — 21 de Setembro de 2007;
Reclamações — de 24 a 26 de Setembro de 2007;
Decisão sobre as reclamações — 4 de Outubro de 2007;
Matrículas nos Serviços Académicos da Universidade do Algarve —
de 10 a 19 de Outubro de 2007.
3 de Agosto de 2007. — O Reitor, João Pinto Guerreiro.
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Serviços Académicos
Aviso n.o 16 908/2007
Sob proposta da comissão coordenadora do curso de mestrado em
Ciências Biomédicas — 2.o ciclo, aprovada por despacho reitoral de
8 de Junho de 2007, e nos termos do Decreto-Lei n.o 74/2006, de
24 de Março, a seguir se publica:
Mestrado em Ciências Biomédicas — 1.a edição (2007-2009)
1 — Número de vagas — 30.
2 — Período de candidatura — de 11 de Junho a 19 de Setembro
de 2007.
3 — Selecção de candidatos — de 20 a 24 de Setembro, podendo
a respectiva lista ser consultada em http://www.ualg.pt/lcb.
4 — Matrícula e inscrição — de 27 de Setembro a 2 de Outubro
de 2007.
5 — Calendário escolar — para o ano lectivo de 2007-2008, com
início a 8 de Outubro de 2007.
6 — Taxa de matrícula — E 150 (anual).
7 — Propina — E 1500 (anual).
8 — Habilitações de acesso:
a) São admitidos à candidatura os alunos que completaram um
1.o ciclo/licenciatura em Ciências Biomédicas, Biologia, Biologia Marinha, Biotecnologia, Bioquímica;
b) São admitidos à candidatura outros diplomados com um
1.o ciclo/licenciatura em áreas afins sujeitos a avaliação curricular por
parte da comissão executiva das Ciências Biomédicas;
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c) Para os candidatos nas condições dos números anteriores, a
comissão executiva do curso de Ciências Biomédicas poderá impor
as disciplinas de Opção que os alunos devem frequentar para colmatar
lacunas de formação. Em casos excepcionais, os alunos poderão ser
obrigados a fazer disciplinas extracurriculares caso a sua formação
não contemple algumas das áreas científicas consideradas indispensáveis para a frequência do mestrado.
9 — Formalização de candidatura:
9.1 — A candidatura deverá ser enviada para o seguinte endereço:
Universidade do Algarve, Ciências Biomédicas, Edifício 9, Gabinete 3.83, Campus de Gambelas, 8005-139 Faro, ou entregue pessoalmente na morada acima referida;
9.2 — Curriculum vitae actualizado;
9.3 — Fotocópia do certificado de habilitações;
9.4 — Fotocópia do bilhete de identidade.
10 — Período de funcionamento — normal.
11 — Plano de estudos — consultar o endereço
http://www.ualg.pt/lcb.
10 de Agosto de 2007. — A Directora, Julieta do Nascimento
Mateus.
Aviso n.o 16 909/2007
Sob proposta do conselho directivo da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais, aprovada por despacho reitoral de 7 de Agosto
de 2007, e nos termos do Decreto-Lei n.o 74/2006, de 24 de Março,
a seguir se publica:
Mestrado em Arqueologia (2007-2009)
1 — Prazos de candidatura — de 2 de Julho a 14 de Setembro de
2007.
2 — Prazos de matrícula e inscrição dos alunos efectivos — de 8
a 12 de Outubro de 2007.
3 — Prazo de matrícula de alunos suplentes que passem a efectivos — de 15 a 19 de Outubro de 2007.
4 — Taxa de candidatura — E 50 (paga no acto de entrega da
candidatura).
5 — Propina de matrícula (obrigatória e universal) — E 150.
6 — Propina de inscrição — E 1650.
7 — Forma de pagamento da propina — E 550 no acto de inscrição
de cada semestre lectivo (três semestres lectivos).
8 — Número de vagas normais — 25.
9 — Número mínimo de alunos para funcionamento do curso — 10.
10 — Início das aulas — 15 de Outubro de 2007.
11 — Plano de estudos da 3.a edição (um seminário obrigatório
e dois seminários opcionais por semestre).
1.o semestre
Teoria Arqueológica (seminário obrigatório) — 10 ECTS.
Análise de Materiais Cerâmicos (opção) — 10 ECTS.
Emergência das Sociedades Camponesas (opção) — 10 ECTS.
Arqueometria (opção) — 10 ECTS.
2.o semestre
Teoria e Métodos da Prospecção Arqueológica (seminário obrigatório) — 10 ECTS.
Análise de Materiais Líticos (opção) — 10 ECTS.
Geomorfologia (opção) — 10 ECTS.
Zooarqueologia (opção) — 10 ECTS.
3.o semestre
Seminário de preparação da dissertação — 10 ECTS.
Dissertação — 50 ECTS.
Os interessados deverão formalizar a sua candidatura através de
requerimento dirigido ao presidente do conselho directivo Faculdade
de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algarve, Campus
de Gambelas, 8005-139 Faro, acompanhado do curriculum vitae detalhado (incluindo morada, telefone e e-mail), certificado de habilitações
com classificação final e certificado com especificação de classificações
obtidas nas diferentes disciplinas de licenciatura. A candidatura deverá
ser acompanhada de E 50 em numerário ou em cheque passado à
ordem de Faculdade de Ciências Humanas e Sociais.
13 de Agosto de 2007. — A Directora, Julieta do Nascimento
Mateus.

Aviso n.o 16 910/2007
Sob proposta do conselho directivo da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais, aprovada por despacho reitoral de 7 de Agosto
de 2007:
Mestrado em Psicologia, área de especialização
de Psicologia da Saúde (2007-2009)
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do
Algarve, em colaboração com a Universidade Autónoma de Lisboa,
faz saber que se aceitam candidaturas ao mestrado em Psicologia,
especialidade de Psicologia da Saúde, nas condições a seguir especificadas:
1 — Prazos de candidatura — de 2 de Julho a 14 de Setembro de
2007 (serão admitidos provisoriamente os candidatos que comprovem
que preenchem os requisitos até ao final do período de inscrição).
2 — Prazo de selecção — de 17 de Setembro a 4 de Outubro de
2007.
3 — Prazo de matrícula e inscrição — de 8 a 12 de Outubro de
2007.
4 — Taxa de candidatura — E 50 (paga no acto de entrega da
candidatura).
5 — Propina de matrícula (obrigatória e universal) — E 100 no acto
da inscrição.
6 — Propina de inscrição — E 2500.
7 — Forma de pagamento da propina — E 1250 no acto de inscrição
e E 1250 em Setembro de 2008.
8 — Número de vagas — 20.
9 — Número mínimo de alunos para funcionamento do curso — 10.
10 — Habilitações de acesso — titulares de uma licenciatura em
Psicologia ou afim à área do mestrado com classificação mínima de
14 valores ou com uma classificação inferior desde que detentores
de currículo relevante.
11 — Local de funcionamento — Universidade Autónoma de Lisboa, ao abrigo do protocolo assinado.
12 — Início das aulas — 15 de Outubro de 2007.
Plano de estudos
o

1. ano — 1.o semestre
Metodologia de Investigação Científica — trinta horas — 2 UC.
Motivação e Desenvolvimento Socioprofissional — trinta horas — 2
UC.
Ergonomia e Saúde — trinta horas — 2 UC.
Saúde Mental — trinta horas — 2 UC.
1.o ano — 2.o semestre
Investigação e Avaliação em Psicologia da Saúde — trinta
horas — 2 UC.
Gestão do Stress e Estilos de Vida Saudável — trinta horas — 2
UC.
Intervenção Comunitária, Turismo e Saúde — trinta horas — 2 UC.
Educação para a Saúde — trinta horas — 2 UC.
Seminários de especialização — 3 UC.
Seminários de dissertação — 2 UC.
2.o ano — 3.o/4.o semestres
Dissertação.
Os interessados deverão formalizar a sua candidatura através de
requerimento dirigido ao director do Departamento de Psicologia
e Sociologia da Universidade Autónoma de Lisboa, Rua de Santa
Marta, 56, 1169-023 Lisboa, acompanhado de curriculum vitae detalhado (incluindo morada, telefone e e-mail), certificado de habilitações
com classificação final e certificado com especificação de classificações
obtidas nas diferentes disciplinas de licenciatura. A candidatura deverá
ser acompanhada de E 50 em numerário ou em cheque passado à
ordem da Universidade Autónoma de Lisboa.
13 de Agosto de 2007. — A Directora, Julieta do Nascimento
Mateus.
Aviso n.o 16 911/2007
Sob proposta do conselho directivo da Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais, aprovada por despacho reitoral de 7 de Agosto
de 2007:
Mestrado em Psicologia, área de especialização
de Psicologia da Saúde (2007-2009)
A Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do
Algarve, em colaboração com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Beja, faz saber que se aceitam candidaturas ao

