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Aviso n.º 3666/2022-Diário da República n.º 37/2022, Série II de 2022-02-22
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e Educação - Secretaria-Geral da Educação e Ciência
Torna pública a lista nominativa dos membros do conselho das escolas para 2022-2025.
Despacho n.º 2356/2022-Diário da República n.º 38/2022, Série II de 2022-02-23
Educação - Gabinete da Secretária de Estado da Educação
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.
Despacho n.º 2357/2022-Diário da República n.º 38/2022, Série II de 2022-02-23
Educação - Gabinete da Secretária de Estado da Educação
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.
Despacho n.º 2358/2022-Diário da República n.º 38/2022, Série II de 2022-02-23
Educação - Gabinete da Secretária de Estado da Educação
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
“Adaptação às Alterações Globais: Como ultrapassar Obstáculos e Bloqueios?” — Luísa Schmidt
No âmbito do ciclo de conferências “Sociedade no séc. XXI: Desafios sociais, geracionais, políticos e económicos”, o Instituto de Altos Estudos da
Academia das Ciências de Lisboa (ACL) promove, no dia 7 de março, a sessão “Adaptação às Alterações Globais: Como ultrapassar Obstáculos e
Bloqueios?”, orientada por Luísa Schmidt.
Este ciclo de conferências pretende abordar várias questões que demarcam as nossas vidas e a vida das futuras gerações.
As conferências decorrem às 18h00, através da plataforma Zoom (mediante inscrição prévia), e serão transmitidas em simultâneo no canal de
YouTube da ACL.
Concurso para Atribuição de Bolsas de Investigação para Doutoramento - 2022
Decorre, a partir do dia 8 de março, o período de candidatura ao concurso de bolsas para doutoramento, promovido pela Fundação para a Ciência e
a Tecnologia (FCT).
As Bolsas de Investigação FCT visam apoiar investigadores em qualquer área do conhecimento e destinam-se a candidatos inscritos em ciclo de
estudos conducente à obtenção do grau académico de doutor, ou candidatos que satisfaçam as condições necessárias.
As candidaturas deverão ser submetidas, em formulário próprio, no portal myFCT.

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