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Publicado em Diário da República
Portaria n.º 617/2022-Diário da República n.º 151/2022, Série II de 2022-08-05
Finanças e Educação - Gabinetes do Ministro da Educação e da Secretária de Estado do Orçamento
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
de 2021, da qual não resulta o aumento do valor da despesa autorizada, mas resulta o aumento do prazo de execução.
Despacho n.º 9726-A/2022-Diário da República n.º 151/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-08-05
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete da Ministra
Aprova o Regulamento do Programa +Superior para o Ano Letivo de 2022-2023.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete do Ministro da Educação
— Despacho – Procede à primeira alteração ao Despacho n.º 12009/2021, de 7 de dezembro, e à autorização de lançamento de avisos para
apresentação de candidaturas, para o ano letivo de 2022/2023.

— Despacho – Subdelega no Secretário de Estado da Educação, António de Oliveira Leite, com a faculdade de subdelegação, a competência para a
prática de vários atos.
Gabinete do Secretário de Estado da Educação
— Despacho – Retifica o Despacho nº 9514/2022, de 27 de julho de 2022, publicado no Diário da República, 2ª série, nº 149, de 03 de agosto de
2022.

Informações Gerais
Bolsas de Estudo concedidas pelo Governo da Suíça para 2023/24
O Instituto Camões divulga as Bolsas de Estudo para estágios de pesquisa, doutoramentos, pós-doutoramentos e bolsas artísticas, concedidas pelo
Governo da Suíça, para o ano académico 2023/24
As candidaturas devem ser enviadas diretamente para a Embaixada, em dois exemplares, até dia 2 de novembro de 2022.
Para efeito de candidatura, os formulários não serão publicados, devendo primeiramente ser solicitados diretamente à Embaixada da Suíça.
Festival Artes à Rua
A Câmara Municipal de Évora, através da programação do “Artes à Rua – festival de arte pública” promove novas criações artísticas, designadas
Call do Artes à Rua 2022.
O festival apresenta um programa vasto e diversificado através de diálogos interculturais: a música, a dança, o teatro, a performance, o circo
contemporâneo e as artes visuais.
O projeto resulta de residências artísticas que unem artistas eborenses e criadores de várias disciplinas e nacionalidades.
O evento decorre até ao dia 14 de agosto.

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