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Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Despacho n.º 10263/2022-Diário da República n.º 161/2022, Série II de 2022-08-22
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete da Ministra
Delegação de competências na presidente do Centro Científico e Cultural de Macau, I. P..
Despacho n.º 10275-B/2022-Diário da República n.º 161/2022, 2º Suplemento, Série II de 2022-08-22
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete da Ministra
Estabelece os procedimentos de reforço de vagas nos concursos integrados no regime geral de acesso no ensino superior público e privado.
Despacho n.º 10302-B/2022-Diário da República n.º 162/2022, 1º Suplemento, Série II de 2022-08-23
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Direção-Geral do Ensino Superior
Abertura da plataforma de candidatura online na 1.ª fase do concurso nacional de acesso e ingresso no ensino superior público para a matrícula e
inscrição no ano letivo de 2022-2023.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete da Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
— Portaria – Retificação à Portaria n.º 186/2022, de 21 de julho.

— Despacho Normativo – Homologação da alteração dos Estatutos da Universidade do Algarve e republicação da versão consolidada.

— Despacho - Homologação da eleição para presidente do Instituto Politécnico de Leiria.

— Despacho - Homologação da eleição para presidente da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra.

Informações Gerais
O Regresso dos Supercarros
A exposição “Supercarros” é dedicada às criações da “alta-costura” da indústria automóvel, das quais sobressaem as linhas, a sofisticação mecânica
e as velocidades alucinantes.
Uma das atrações disponíveis nesta exposição é o LaFerrari, um exclusivo e valioso modelo com 963 CV, com uma velocidade máxima de 349
km/h, e do qual existe apenas um exemplar em solo português.
A exposição pode ser visitada no Museu do Caramulo, até ao dia 18 de setembro.
AlgarMat22
A Associação de Professores de Matemática (APM) promove a conferência - AlgarMat22, com diversas sessões sobre o tema da matemática e a
sua utilização.
O encontro regional realiza-se na Escola Básica João de Deus – São Bartolomeu de Messines, e destina-se a professores de matemática.
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A atividade decorre nos dias 9 e 10 de setembro, presencialmente e com participação à distância.

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