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Portaria n.º 115/2021-Diário da República n.º 104/2021, Série I de 2021-05-28
Modernização do Estado e da Administração Pública
Procede à distribuição de vagas para estágios na Administração Pública no âmbito do Programa «EstágiAP XXI».
Resolução do Conselho de Ministros n.º 64-A/2021-Diário da República n.º 104/2021, 1º Suplemento, Série I de 2021-05-28
Presidência do Conselho de Ministros
Prorroga a situação de calamidade e altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de calamidade.

Informações Gerais
Concurso MIT Portugal para 40 Bolsas de Formação Avançada
Encontram-se a decorrer, até ao dia 2 de julho, as candidaturas ao concurso para a atribuição de 40 bolsas de investigação para doutoramento, no
âmbito do Programa Massachusetts Institute of Technology (MIT) Portugal.
O Programa inserido na iniciativa goPORTUGAL – Global Science and Technology Partnership, visa desenvolver pesquisas colaborativas entre o
MIT e universidades portuguesas, institutos de investigação, laboratórios e empresas, potenciando ideias inovadoras de alto impacto e projetos de
investigação.
As bolsas de investigação serão atribuídas para as áreas estratégicas do Programa.
O Artista Vai à Escola
No dia 2 de junho, às 14h, O Artista Vai à Escola realiza uma Viagem ao Interior do Órgão Ibérico de Braga, no âmbito do Programa de Educação
Estética e Artística.
Esta iniciativa tem como objetivo divulgar o património organístico bracarense e valorizar a paisagem cultural dos mais novos.
O artista convidado é o organista José Rodrigues, que convida crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo do ensino básico, a viajar até
à Sé Catedral de Braga.
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