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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 inves-
tigação 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 regio-
nal 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 formaçãoavançada (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 operacionaliza-
ção 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

O Pró-reitor
Alfredo Emílio Silveira de BorbaVeNde-Se

cachORRiNhOS
de RaÇa

cOckeR SpaNiel

Nós somos os cachor-
rinhos filhos da cleo e 
Scooby e estamos ansio-
sos por conhecer os nos-
sos novos donos. estamos
à vossa espera!!!

cOR: dourada
pais à Vista 
contactar: 914516196 
ou 965254615
bom preço!

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, prolonga-
mento 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

SecReTaRia ReGiONal da
aGRiculTuRa e FlOReSTaS

DireCÇÃO reGiONaL DO DeseNVOLViMeNtO aGrÁriO

aViSO
m/f

avisam-se todos os interessados que estão abertas 
inscrições para o curso de agentes públicos de insemi-
nação 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 Desenvol-
vimentoagrário, Vinha Brava, 9701-861 angra do Heroísmo, 
telefone 295 206 500, fax 295 206 501.

O DireCtOr reGiONaL
JOAQUIM MÁRIO GRILO PIRES

conhecer os nossos novos donos. Est

 

Scooby ( Pai) Cleo (Mãe)

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

para sua comodidade

di classIfIcados
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eMPresa De ViaÇÃO terCeireNse, LDª.

aViSO
avisam-se os estimados utentes dos transportes públi-

cos, que no próximo dia 28 de Maio (segunda-feira), só se 
efectuarão as viagens marcadas para os Domingos.

  A Administração

CÂMara MUNiCiPaL De
aNGra DO HerOÍsMO

alVaRÁ de lOTeaMeNTO N°. 05/07

Nos termos do artigo 74°. do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 
Dezembro, é emitido o alvará de licenciamento de loteamento n.º 
05/2007, em nome de francisco da Quinta de sousatoste, portador 
do número de contribuinte 210693835, que titula a aprovação da 
operação de loteamento de um prédio sito na Ponta da ribeira seca, 
da freguesia de Vila de são sebastião, descrito na Conservatória do 
registo Predial de angra do Heroismo, sob o número 01629 e inscrito 
na matriz predial rústico sob o artigo, 3.828 da respectiva freguesia.

a operação de loteamento e os projectos definitivos das obras 
de urbanização, aprovados, respectivamente, por despachos de 14 
de Março de 2005 e 8 de Janeiro de 2007, do Vereador com com-
petência subdelegada, apresenta, de acordo com a planta em anexo, 
as seguintes condições:

1ª - O prédio com a área total de 12 584 m2 será dividido em 4 
lotes, numerados de 1 a 4, com as áreas, respectivamente, de 866 m2, 
808 m2, 834 m2 e 814 m2, por uma parcela restante com a área de 
8 928,94 m2 a manter rústica e uma área de cedência à via pública 
de 333,06 m2;

2ª - Nos lotes numerados de 1 a 4 deverão cumprir-se as se-
guintes medidas:

a) - Poderá ser construida uma moradia isolada unifamiliar com a 
cércea máxima de 2 pisos, aproveitamento de sótão e cave;

b) - a implantação da construção não deverá exceder 25% da 
área total do lote;

c) - O afastamento da construção deverá ser de 15 metros ao 
limite da plataforma da via, 3 metros aos limites laterais e 6,60 m a 
tardoz de acordo com a planta de loteamento;

d) - O muro de vedação da frente do lote deverá ser implantado 
a 7,70 m do eixo da via;

e) - Os anexos poderão ser implantados sobre os limites laterais 
e tardoz do lote e terão um afastamento máximo de 16 metros 
ao fundo do lote de acordo com a planta de loteamento. terão no 
máximo 1 piso.

3ª - será construido um passeio com 1,20m em frente aos lotes.
4ª. - O prazo para a realização das infra-estruturas urbanas, nome-

adamente, passeio, prolongamento da rede eléctrica, rede telefónica, 
rede de águas e drenagem de águas residuais, é fixado em 1 (um) 
ano, a contar da presente data, tenda, 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 21 337,29 (vinte e um mil, trezentos 
e trinta e sete euros e vinte e nove cêntimos) mediante garantia 
bancária n.º 0035.0099.006839.793 da Caixa Geral de Depósitos a 
favor desta Câmara; 

5ª - são cedidos à Câmara Municipal, para integração no domínio 
público 333,06 m2, destinados a integrar na via pública;

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para 
todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 
Dezembro.

Paços do concelho 20 de abril de 2007.

O presinte da Câmara,
José Pedro Parreira Cardoso

CÂMara MUNiCiPaL De
aNGra DO HerOÍsMO

alVaRÁ de lOTeaMeNTO N°. 09/07

Nos termos do artigo 74°. do Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 
de Dezembro, é emitido o alvará de licenciamento de loteamento 
n.° 09/07, em nome de Manuel fernando Ávila Corvelo, portador 
do número de contribuinte 106940287, que titula a aprovação da 
operação de loteamento do prédio sito na Canada do Breado, da 
freguesia de Posto santo, descrito na Conservatória do registo
Predial de angra do Heroísmo, sob o numero 00504 e inscrito 
na matriz predial rústica sob o artigo 14 da respectiva freguesia.

a operação de loteamento e os projectos definitivos das obras 
de urbanização, aprovados, respectivamente, por despachos de 6 
de Junho do ano findo e 1 de fevereiro do corrente, 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 5 808 m2 será dividido em 
3 lotes, numerados de 1 a 3, com as áreas, respectivamente, de 
805 m2, 755 m2 e 752 m2, por uma parcela restante a manter 
rústica com a área de 3 200 m2, uma área de 231 m2 para faixa 
de rodagem e estacionamento a ser cedida à Câmara Municipal e 
uma área de 65 m2 para passeio tambem a ser cedida à Câmara 
Municipal;

2ª. - Nos lotes poderão ser construídas moradias unifamiliares 
isoladas, com a cércea máxima de 2 pisos, aproveitamento de 
sótão e cave com a cércea máxima de 6 metros;

3ª.- a área de implantação das construções não poderá ser 
superior a 25% da área total do lote;

4ª.- O muro de vedação da frente do lote deverá ser implantado 
a 11,20 metros do lancil fronteiro;

5ª.- Os muros laterais e tardoz poderão atingir 2,20 metros 
de altura acima do solo;

6ª.- a construção deverá distar, no mínimo, 5 metros à frente 
do lote, 3 metros aos limites laterais e 4 metros ao limite pos-
terior;

7ª. - Os anexos serão implantados a 8 metros da frente do 
lote e terão 1 piso e a cércea máxima de 3 metros, de acordo 
com a planta de loteamento;

8ª.- as coberturas das edificações a implantar nos lotes serão 
executadas obrigatoriamente em telha de argila, não sendo per-
mitido lajes planas e betão à vista;

9ª. - O prazo para a realização das infra-estruturas urbanas, 
nomeadamente, o prolongamento da rede telefónica e criação 
de passeios, é fixado em 1 (um) ano, a contar da presente data, 
tendo, para o efeito, sido prestada caução a que se refere o artigo 
54º do Decreto Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, no valor de 
e 6 646,34 (seis mil seiscentos e quarenta e seis euros e trinta e 
quatro cêntimos) mediante garantia bancária n.º 11739 da Caixa 
económica da Misericórdia de angra do Heroísmo a favor desta 
Câmara;

10ª.- são cedidos à Câmara Municipal, para integração no do-
mínio público 296 m2, de terreno destinados a utilização colectiva, 
conforme planta anexa.

Dado e passado para que sirva de título ao requerente e para 
todos os efeitos prescritos no Decreto-Lei nº. 555/99, de 16 de 
Dezembro.

Paços do Concelho, 3 de Maio de 2007.

O presinte da Câmara,
José Pedro Parreira Cardoso

aRReNda-Se
arMaZÉNs - com 120 e 84 m2

Dispõem de :

- esCritÓriO NO 1º PisO

- iNstaLaÇÕes saNitÁrias

sitUaDOs NO POrtO Da Praia Da VitÓria

CONtaCtar :

LOtaÇOr, sa  - telef.: 295 206 202

cONFeRÊNcia diScOuNT

Quer pagar menos no crédito da sua casa?

dia 9 de Junho no Hotel caracol às 18H30M
Jantar oferecido

Faça a sua reserva através do 295543656

com o patrocínio

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA 
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Vende em Santa cruz
da Graciosa 

Prédio Urbano sito na rua 25 de abril, a 30m do centro 
da Vila de santa Cruz, destinado a armazém, de dois pisos 
e reduto, com as seguintes áreas cobertas: r/c – 154,81 
m2; 1º piso – 168,93.

aceitam-se propostas até ao dia 15 de Junho de 2007, em 
qualquer Balcão da instituição, reservando-se o direito de 
não entrega se a proposta mais alta não atingir os valores 
mínimos pretendidos.

angra do Heroísmo, 24 de Maio de 2007

O Departamento Administrativo e Jurídico 

CAIXA ECONÓMICA DA MISERICÓRDIA 
DE ANGRA DO HEROÍSMO

Vende na ilha Terceira

Prédio rústico sito da Canada do Garajau à da Cruz 
Dourada, entre a estrada Nacional e o Caminho do Meio, 
freguesia de s. Mateus, composto de 33,88 ares de terra 
lavradia, inscrito na matriz sob o artº rústico nº 51 da 
freguesia de s. Mateus.

aceitam-se propostas até ao dia 15 de Junho de 2007, em 
qualquer Balcão da instituição, reservando-se o direito de 
não entrega se a proposta mais alta não atingir os valores 
mínimos pretendidos.

angra do Heroísmo, 24 de Maio de 2007

O Departamento Administrativo e Jurídico 

 SecReTaRia ReGiONal
dOS aSSuNTOS SOciaiS

 Direcção regional da saúde

uNidade de SaÚde de ilHa de SÃO JORGe

OFeRTa de TRabalHO (m/f)

1. informam-se os possíveis interessados que o Conse-
lho de administração da Unidade de saúde de ilha de são
Jorge, por deliberação de 23 de Maio de 2007, mediante 
despacho de autorização do senhor secretário regional
dos assuntos sociais, de 22 de Maio de 2007, pretende 
contratar, nos termos da alínea a), n.º 1 do artigo 9º da 
Lei n.º 23/2004, de 22 de Junho, em regime de contrato a 
termo resolutivo incerto, pelo período que for necessária 
a substituição do funcionário ausente:

1 (uma) pessoa para desempenhar as funções de auxiliar
de alimentação.

2. em cumprimento da alínea h), do artigo 9º, da Cons-
tituição, a administração Pública, enquanto entidade em-
pregadora, promove activamente uma política de igualdade 
de oportunidade entre homens e mulheres no acesso ao 
emprego e na progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer 
forma de descriminação.

3. Nos termos do n.º 2, do artigo 2º, do Decreto Legis-
lativo regional n.º 4/2002/a, de 1 de Março, que adaptou 
à região o Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, os 
candidatos com deficiência tem preferência sempre que se 
verifique igualdade de classificação, a qual prevalece sobre 
qualquer outra preferência legal.

4. as funções a desempenhar são as de auxiliar de 
alimentação correspondentes às da respectiva categoria 
na função pública, sendo remuneradas pela quantia ilíquida 
de  463,99 e, correspondente ao escalão i, índice 142 da 
escala salarial das carreiras de Pessoal auxiliar, conforme 
o anexo ao Decreto-Lei n.º 413/99, de 15 Outubro, con-
jugado com o Mapa i a que se refere o n.º 1 do artigo 43º 
do Decreto-Lei nº 57/2004, de 19 de Março, acrescida da 
remuneração complementar no valor de 46,88 e e subsídio 
de refeição em vigor.

5. O local de trabalho é no Centro de saúde de Velas, 
sito na rua do Corpo santo, 9800-541 Velas.

6. Podem concorrer os indivíduos que reúnam os re-
quisitos de contratação previstos na Lei n.º 99/2003, de 
27 de agosto.

7. Os métodos de selecção são a avaliação curricular 
e a entrevista.

8. Os(as) interessados(as) devem formalizar a sua can-
didatura e entregar no prazo de 4 dias, contados da data 
de publicação desta oferta, através de requerimento en-
dereçado ao Presidente da Comissão para a contratação a 
termo resolutivo incerto para desempenhar as funções de 
auxiliar de alimentação, o qual deverá ser remetido, com 
registo e aviso de recepção, para a Unidade de saúde de 
ilha de são Jorge, sito na relvinha, 9850-076 Calheta ou 
entregues pessoalmente na mesma morada, na secção de 
Pessoal das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30.

9. O requerimento deve ser acompanhado de Curriculum 
Vitae actualizado e assinado, o qual deve incluir a identifi-
cação completa do candidato, experiência profissional e as 
suas habilitações literárias, bem como original ou fotocópia 
dos respectivos comprovativos.

10. a presente oferta de trabalho encontra-se publi-
citada na Bolsa de emprego Público-açores, podendo ser 
consultada através do site www.bepa.azores.gov.pt.

24 de Maio de 2007. O Presidente da Comissão, José 
Policarpo Pereira Brasil.

QuaNTO cuSTa FicaR bONiTa?...
agora e muito menos! aproveite a nossa oferta espe-

cial - “PaCOtes” de BeLeZa!
P/ex: Depilação completa + Manicura + Pedicura = 

30e só!
temos muito mais para si, aparece!

Pergunte à Olga!
“DÉLia CaBeLeireirOs”

rua do rêgo, 31 - telf. 295 213 885
1600




