Boletim Informativo n.º16 - 08/02/2021

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Despacho n.º 1515/2021 - Diário da República n.º 26/2021, Série II de 2021-02-08
Educação - Gabinete da Secretária de Estado da Educação
Reconhecimento do Colégio Português, localizado em Luanda, estabelecimento de educação e de ensino de iniciativa privada, como entidade
devidamente habilitada a exercer a lecionação da educação pré-escolar e dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino básico.
Anúncio de procedimento n.º 1468/2021 - Diário da República n.º 26/2021, Série II de 2021-02-08
Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares
Remoção de coberturas em fibrocimento na Escola Profissional Fermil, Molares, Celorico de Basto.
Declaração de retificação de anúncio n.º 40/2021 - Diário da República n.º 26/2021, Série II de 2021-02-08
Secretaria-Geral do Ministério da Educação e Ciência
Aquisição de conetividade destinada a alunos de estabelecimentos de ensino públicos abrangidos pela Ação Social Escolar e a docentes.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Secretário de Estado Adjunto e da Educação
— Despacho – Delego, com faculdade de subdelegação, no Secretário-Geral da Educação e Ciência, António Raúl da Costa Tôrres Capaz Coelho, a
competência para a prática de vários atos.
Gabinete da Secretária de Estado da Educação
— Despacho – Subdelega competências na Diretora Geral da Administração Escolar, Dr.ª Susana Maria Godinho Barreira Castanheira Lopes.

Informações Gerais
Candidaturas para Assistentes de Português em França - ano letivo 2021/2022
Decorrem, até ao dia 28 de fevereiro de 2021, as candidaturas para Assistentes de Português em França.

Os Assistentes de Português têm como função principal apoiar as aulas dos professores de língua portuguesa em estabelecimentos de ensino não
superior em França, nomeadamente em collèges e lycées (ensinos básico e secundário).

Podem candidatar-se jovens, estudantes à data da candidatura, a partir do 2.º ano da licenciatura e licenciados a frequentar estudos pós-graduados
- em qualquer área do conhecimento.
4.ª edição do Prémio Arquivo.pt
A unidade da Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCCN) volta a distinguir trabalhos inovadores que utilizem a informação preservada pelo
serviço Arquivo.pt.

O Prémio tem como objetivo fomentar aplicações práticas ou estudos completos de investigação baseados na informação acessível através do
Arquivo.pt, que demonstrem a utilidade deste serviço público e a importância de preservar a informação publicada na Internet.

Os trabalhos podem incidir sobre temas de qualquer área (como por exemplo Educação, História, Sociologia, Comunicação, Saúde, Informática),
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desde que se recorra ao Arquivo.pt como principal fonte de informação.

As candidaturas decorrem até ao dia 4 de maio.

Qualquer cidadão pode fazer a inscrição pra receber o Boletim Informativo, ou solicitar a anulação da mesma.
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