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Publicado em Diário da República
Decreto-Lei n.º 23-A/2022-Diário da República n.º 35/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-02-18
Presidência do Conselho de Ministros.
Altera as medidas aplicáveis no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 25-A/2022-Diário da República n.º 35/2022, 2º Suplemento, Série I de 2022-02-18
Presidência do Conselho de Ministros
Declara a situação de alerta no âmbito da pandemia da doença COVID-19.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete da Secretária de Estado da Educação
— Despacho –Lista nominativa, homologada, de trabalhadores com vínculo de emprego público da carreira subsistente de chefe de serviços de
administração escolar e das carreiras gerais de assistente técnico e de assistente operacional a transitar para o mapa de pessoal dos Municípios.

Informações Gerais
CES Vai à Escola
O "CES Vai à Escola" (CVE) é um programa de extensão do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES-UC), dirigido a escolas e
contextos educativos formais e não formais.
O evento visa promover a disseminação do conhecimento produzido nas áreas das Ciências Sociais, Artes e Humanidades, assim como estimular
debates críticos sobre os principais desafios das sociedades contemporâneas.
Os interessados poderão também contactar a coordenação do programa solicitando a organização de sessões pontuais, subordinadas a temas que
se articulem com os conteúdos programáticos educativos, numa abordagem inter e transdisciplinar.
Webinar de Reflexão: Prioridades da Instituição Nacional de Direitos Humanos
O Instituto Nacional de Administração, I.P. (INA) realiza a 1.ª edição do Programa de Capacitação em Direitos Humanos para a Administração
Pública.
Neste âmbito, será dinamizado um webinar de reflexão, sob a temática "Prioridades da Instituição Nacional de Direitos Humanos". Esta conferência
virtual destina-se a pessoas interessadas pelas áreas de direitos humanos, dignidade, cidadania, serviço público e igualdade, e decorre no dia 4 de
março, entre as 10h00 e as 12h00, com transmissão em direto no canal de YouTube do INA.

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

FICHA TÉCNICA:
Edição - CIREP
Coordenação - Sandra Caiado
Gestão de conteúdos - Ana Furão; Ana Pimentel; Cristina Magro; Márcia Leal; Sara Martins
Colaboração - Anabela Cubal; Raquel Colaço

Page 1/1 | © Secretaria-Geral da Educação e Ciência

