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Decreto-Lei n.º 12/2021 - Diário da República n.º 27/2021, Série I de 2021-02-09
Presidência do Conselho de Ministros
Assegura a execução na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) 910/2014, relativo à identificação eletrónica e aos serviços de confiança para
as transações eletrónicas no mercado interno.
Despacho n.º 1545/2021 - Diário da República n.º 27/2021, Série II de 2021-02-09
Educação - Gabinete da Secretária de Estado da Educação
Designa o licenciado César Israel Mendes de Sousa Paulo para exercer, em comissão de serviço, o cargo de subdiretor-geral da Direção-Geral da
Administração Escolar.

Informações Gerais
Programa Fulbright | Oportunidades para Instituições Portuguesas
Estão a decorrer os concursos para as Instituições Portuguesas que recebam Professores, Investigadores, Profissionais ou Assistentes de Língua
Inglesa, através do Programa Fulbright.

As candidaturas terminam no dia 15 de fevereiro e no dia 30 de abril, consoante o Programa.
Apresentação do livro: Guia extraordinário sobre o Coronavírus! Para Crianças Curiosas
A Escola Superior de Educação e Ciências Sociais (ESECS) e o Centro de Recursos para a Inclusão (CRID) do Politécnico de Leiria convidam os
interessados a participar no lançamento do livro “Guia extraordinário sobre o Coronavírus! Para Crianças Curiosas”, que decorrerá online no dia 18
de fevereiro, pelas 16h30.

Este livro reúne num único exemplar, texto aumentado e braille para crianças cegas ou com baixa visão, pictogramas para crianças com
incapacidade intelectual ou limitações de outra natureza, inclui um código Quick Response (QR), que remete para o site do Centro de Recursos para
a Inclusão Digital (CRID), onde se encontram disponíveis as versões áudiolivro, para crianças cegas, e vídeolivro em Língua Gestual Portuguesa,
para crianças surdas.

O link para assistir à sessão encontra-se disponível online.

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