Boletim Informativo n.º45 - 28/03/2018

Centro de informações e Relações Públicas CIREP

Publicado em Diário da República
Resolução do Conselho de Ministros n.º 41/2018 - Diário da República n.º 62/2018, Série I de 2018-03-28
Presidência do Conselho de Ministros
Define orientações técnicas para a Administração Pública em matéria de arquitetura de segurança das redes e sistemas de informação relativos a
dados pessoais.

Diplomas para Publicação em Diário da República
Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
- Despacho - Determina a antecipação do prazo previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho, e a
consequente realização de concurso interno no ano de 2018, seguindo as regras especiais previstas nos artigos 5.º e 6.º do Decreto-Lei n.º 15/2018,
de 7 de março.

Informações Gerais
Curso de Formação: O ensino do Holocausto: ponto de partida para a Educação, para a Cidadania e para os Direitos Humanos
Encontram-se a decorrer as inscrições para o curso de formação: “O ensino do Holocausto: ponto de partida para a Educação, para a Cidadania e
para os Direitos Humanos”.

Esta formação é acreditada e decorrerá nos dias 5, 6 e 7 de abril, na Escola Secundária Alberto Sampaio, em Braga.

Poderá obter mais informações através do programa disponível on-line e efetuar a respetiva inscrição.
Encontros Documentais em Vila de Rei - Aproximar e conhecer
Realiza-se no dia 11 de abril, na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, em Vila de Rei, um Encontro Documental, no âmbito do projeto “Aproximar
e conhecer”.

A iniciativa tem como temática central as Bibliotecas e contará com a presença da Comissária do Plano Nacional de Leitura 2027 entre outros
convidados.

A participação requer marcação prévia.

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