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Educação - Direcção-Geral da Administração Escolar
Abertura do procedimento concursal de educadores de infância e de professores dos ensinos básico e secundário para o ano escolar de 2022-2023.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Secretário de Estado da Juventude e do Desporto
— Portaria – Estabelece as normas de execução regulamentar previstas na Lei n.º 81/2021, de 30 de novembro, que aprovou a lei antidopagem no
desporto, adotando na ordem jurídica interna as regras estabelecidas no Código Mundial Antidopagem.

Informações Gerais
Ciclo de Palestras 2022 | O Mercado das Compras de Inovação em Portugal
A Palestra “O Mercado das Compras de Inovação em Portugal”, realiza-se no dia 12 de abril, pelas 11h00, em formato online.
A iniciativa visa dar a conhecer potencial de Compras Públicas de Inovação (CPI) na economia portuguesa.
As inscrições são gratuitas, mediante registo prévio.
Futurália 2022
A Futurália é um evento nacional de Educação, Formação, e Orientação Educativa, a ter lugar entre os dias 30 de março e 2 abril, na Feira
Internacional de Lisboa (FIL).
No evento estão representadas diversas instituições, que apresentam as suas ofertas de cursos e de formação para jovens, adultos e profissionais.
Em simultâneo, poderá assistir a palestras, workshops e debates, com o objetivo de orientar os jovens e profissionais visitantes, bem como participar
em atividades lúdicas, concursos e demonstrações.
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