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Publicado em Diário da República
Deliberação (extrato) n.º 851/2022-Diário da República n.º 146/2022, Série II de 2022-07-29
Educação - Instituto de Avaliação Educativa, I. P.
Prorrogação da Equipa Multidisciplinar de Estudos Internacionais e da respetiva chefe de equipa.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 67-A/2022-Diário da República n.º 146/2022, 1º Suplemento, Série I de 2022-07-29
Presidência do Conselho de Ministros
Prorroga a declaração da situação de alerta, no âmbito da pandemia da doença COVID-19.
Resolução do Conselho de Ministros n.º 68/2022-Diário da República n.º 147/2022, Série I de 2022-08-01
Presidência do Conselho de Ministros
Altera algumas regras da segunda edição do programa extraordinário de estágios na administração direta e indireta do Estado.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Educação
— Portaria – Procede à reprogramação dos encargos autorizados pela Portaria n.º 333/2021, publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 162, de
20 de agosto, da qual não resulta o aumento do valor da despesa autorizada, mas resulta o aumento do prazo de execução.

Informações Gerais
Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência 2022
O Prémio “Medalhas de Honra L’Oréal Portugal para as Mulheres na Ciência” visa a realização de estudos avançados de investigação científica, a
nível de pós-doutoramento.
A iniciativa destina-se a todas as doutoradas, que tenham obtido o grau de doutoramento há menos de 5 anos, até à data de abertura do concurso e
que não completem, até ao final do ano em curso, mais de 35 anos.
As candidaturas decorrem até ao dia 16 de setembro, mediante preenchimento do formulário disponível online.
Férias no Museu – Verão 2022 | A minha vida dava um filme
A atividade “A minha vida dava um filme”, promovida pelo Museu de Lisboa, decorre entre os dias 29 de agosto a 2 de setembro, no horário das
9h30 às 17h30 e destina-se a crianças dos 6 aos 14 anos de idade.
A participação carece de marcação prévia, através do correio eletrónico: reservas@museudelisboa.pt.

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

