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Despacho n.º 8351/2021-Diário da República n.º 164/2021, Série II de 2021-08-24

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Secretaria-Geral da Educação e Ciência
Delegação de competências na secretária-geral-adjunta da Educação e Ciência, licenciada Ana Palmira Antunes de Almeida.

Despacho n.º 8353/2021-Diário da República n.º 164/2021, Série II de 2021-08-24

Educação - Direção-Geral da Educação
Delegação de competências na subdiretora-geral da Educação, Doutora Maria João do Vale Costa Horta.

Despacho n.º 8399/2021-Diário da República n.º 165/2021, Série II de 2021-08-25
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Delegação de competências no reitor da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Prof. Doutor Emídio Ferreira dos Santos Gomes.
Despacho n.º 8400/2021-Diário da República n.º 165/2021, Série II de 2021-08-25
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
Homologação da eleição do presidente do Instituto Politécnico de Viseu.

Informações Gerais
Concurso Juvenes Translatores 2021
A Direção-Geral da Tradução (DGT) da Comissão Europeia promove a edição de 2021 do concurso Juvenes Translatores, um concurso de tradução
online dirigido às escolas secundárias da União Europeia, para os alunos nascidos em 2004, que terá lugar no dia 25 de novembro.
O objetivo da iniciativa é promover a aprendizagem das línguas e inspirar jovens linguistas, preparando-os para o mercado de trabalho e
abrindo-lhes novas perspetivas nos seus países de origem e no estrangeiro.
As inscrições para as escolas decorrerão entre o dia 2 de setembro e o dia 20 de outubro.
Congresso Internacional do projeto rurAllure | “Promoção do Património Cultural e dos Museus em Contexto Rural”
O Congresso Internacional do projeto rurAllure, subordinado ao tema “Promoção do Património Cultural e dos Museus em Contexto Rural”, tem
como objetivo analisar o recurso às atuais tecnologias da informação, no sentido de promover a ligação entre o território e os viajantes que,
anualmente, o atravessam, potenciando uma experiência sobre o património e, de modo particular, do património literário e artístico.
Este evento terá lugar no Teatro Municipal de Vila do Conde, nos próximos dias 8, 9 e 10 de setembro e a participação é dirigida à comunidade,
através de inscrição prévia.
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