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Publicado em Diário da República
Declaração de Retificação n.º 18-B/2021-Diário da República n.º 117/2021, 2º Suplemento, Série I de 2021-06-18
Retifica a Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-B/2021, de 4 de junho, que prossegue a estratégia do levantamento de medidas de
confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID-19.
Resolução da Assembleia da República n.º 173/2021-Diário da República n.º 118/2021, Série I de 2021-06-21
Recomenda ao Governo que avalie a forma de contabilização do tempo de serviço declarado à segurança social pelos docentes contratados a
exercer funções a tempo parcial.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Despacho – Estabelece os limites para a fixação de vagas para os concursos especiais de acesso e ingresso para estudantes internacionais em
estabelecimentos de ensino superior privado para os anos letivos 2021-2022 e 2022-2023.
— Despacho – Estabelece, para o ano letivo de 2021/2022, as vagas para ingresso, nos ciclos de estudos de licenciatura e integrados de mestrado
em cada par instituição/ciclo de estudos, através de concursos especiais para acesso e ingresso no ensino superior e dos concursos de mudança de
curso e de transferência para o 1.º ano curricular.
— Despacho – Estabelece os limites para a fixação de vagas para os concursos especiais de acesso e ingresso para estudantes internacionais em
instituições de ensino superior público para os anos letivos 2021-2022 e 2022-2023.

Informações Gerais
Recomendação sobre A Escola no pós-pandemia: desafios e estratégias
O Conselho Nacional de Educação (CNE) divulga a recomendação: “A Escola no pós-pandemia: desafios e estratégias”, com o objetivo de reduzir
nas escolas os impactos socioeducativos da pandemia e potenciar o desenvolvimento e o progresso na aprendizagem de crianças e jovens.
2.ª fase de submissões para a 4.ª Reunião Internacional da Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia

A Comissão Organizadora da 4.ª Reunião Internacional da Rede Académica das Ciências da Saúde da Lusofonia (4ª rRACS) 2021 promove a
abertura de uma 2.ª fase para a submissão de trabalhos científicos (comunicações e Posters), até ao dia 30 de julho.
Os resumos aceites para as Comunicações Livres e Posters Científicos serão publicados num suplemento da Revista RevSALUS – Revista
Científica Internacional da RACS.
O regulamento para a submissão e envio de comunicações, encontra-se disponível online.
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