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Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2022-Diário da República n.º 18/2022, Série I de 2022-01-26
Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza a Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I. P., a realizar a despesa inerente à execução dos contratos a celebrar no âmbito da Biblioteca
do Conhecimento Online.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 9/2022-Diário da República n.º 18/2022, Série I de 2022-01-26
Presidência do Conselho de Ministros
Autoriza o reescalonamento da despesa com o contrato de empreitada de reconversão do edifício da cantina II da Universidade de Lisboa em
residência de estudantes.
Aviso n.º 1635/2022-Diário da República n.º 18/2022, Série II de 2022-01-26
Educação - Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
Publicitação de requerimento para atribuição do estatuto de utilidade pública desportiva apresentado pela Federação Promotora de Montanhismo e
Escalada.

Informações Gerais
CCVEstremoz - Formação
O Centro de Formação do Centro de Ciência Viva de Estremoz apresenta o Plano Anual de Formação que integra ações de curta duração e ações
de formação acreditadas para os educadores de infância e grupos 100, 110 e 520.
Candidaturas para Assistentes de Português em França - ano letivo 2022/2023

As candidaturas para Assistentes de Português em França destinam-se a estudantes de nacionalidade portuguesa, que se encontrem no 2.º ano da
licenciatura ou a frequentar estudos pós-graduados, com idades entre os 20 e os 35 anos.
Os Assistentes de Português têm como principal função apoiar as aulas dos professores de língua portuguesa em estabelecimentos de ensino não
superior em França, desenvolvendo atividades e projetos didáticos que estimulem, de forma dinâmica e criativa, a aprendizagem e a divulgação da
língua e da cultura portuguesas.
As candidaturas decorrem até ao dia 22 de fevereiro.
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