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Lei n.º 17/2018 - Diário da República n.º 77/2018, Série I de 2018-04-19

	Assembleia da República
	Primeira alteração, por apreciação parlamentar, ao Decreto-Lei n.º 15/2018, de 7 de março, que aprova o regime específico de seleção e
recrutamento de docentes do ensino artístico especializado da música e da dança.

Despacho n.º 3992/2018 - Diário da República n.º 77/2018, Série II de 2018-04-19  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Homologa a eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal.

Despacho n.º 3993/2018 - Diário da República n.º 77/2018, Série II de 2018-04-19  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Homologa a eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Castelo Branco.

Despacho n.º 3994/2018 - Diário da República n.º 77/2018, Série II de 2018-04-19  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Homologa a eleição do Presidente do Instituto Politécnico de Leiria.

Despacho n.º 3995/2018 - Diário da República n.º 77/2018, Série II de 2018-04-19  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior - Gabinete do Ministro
	Homologa a eleição da reitora da Universidade de Évora.

Despacho n.º 3996/2018 - Diário da República n.º 77/2018, Série II de 2018-04-19  

	Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Ambiente e Mar - Instituto Português do Mar e da Atmosfera, I. P.
	Atualização da classificação das zonas de produção de moluscos bivalves vivos em Portugal continental.

Diplomas para Publicação em Diário da República

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta e da Educação
— Portaria – Dotação de vagas do concurso externo, concurso externo extraordinário, concurso externo do ensino artístico especializado de música e
da dança, concurso extraordinário de vinculação do pessoal docente das componentes técnico-artísticas do ensino artístico especializado das artes
visuais e dos audiovisuais a ocorrer em 2018.

— Portaria – Dotação das vagas do concursos interno antecipado, concurso interno do ensino artístico especializado da música e da dança a ocorrer
em 2018.

— Despacho – Determina a realização de concurso interno antecipado no ano de 2018.

Informações Gerais

Acreditação/Renovação da acreditação de entidades para avaliação e certificação de manuais escolares

	Decorre, até ao dia 7 de maio, o prazo das candidaturas para a acreditação/renovação da acreditação de entidades para avaliação e certificação de
manuais escolares, por parte de entidades públicas ou privadas.
	
	A avalidação da candidatura pressupõe o envio, em suporte de papel, dos termos de responsabilidade, bem como da restante documentação anexa
à candidatura, de acordo com as indicações constantes da plataforma SIME.

Arte Acessível
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https://dre.pt/application/conteudo/115138847
https://dre.pt/application/conteudo/115138479
https://dre.pt/application/conteudo/115138480
https://dre.pt/application/conteudo/115138481
https://dre.pt/application/conteudo/115138482
https://dre.pt/application/conteudo/115138483
http://www.dge.mec.pt/noticias/manuais-escolares/acreditacaorenovacao-da-acreditacao-de-entidades-para-avaliacao-e-1
https://gulbenkian.pt/descobrir/arte-acessivel/
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	No próximo dia 6 de maio, a Fundação Calouste Gulbenkian promove o dia da "Arte Acessível".
	
	A iniciativa pretende demonstrar que a arte é uma ferramenta importante de inclusão.
	
	Durante todo o dia estão disponíveis oficinas e atividades para toda a família, com uma oferta variada que parte dos acervos do Museu Calouste
Gulbenkian, Música e Jardim.

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