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Resolução do Conselho de Ministros n.º 40/2014, de 2014-06-25 - Presidência do Conselho de
Ministros
Aprova um regime excecional de dispensa de serviço público dos trabalhadores da Administração
Pública que cumulativamente detenham a qualidade de bombeiro voluntário, quando sejam
chamados pelo respetivo corpo de bombeiros para combater um incêndio florestal.
Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 413/2014, de 2014-06-26 Tribunal Constitucional
Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, das seguintes normas constantes da Lei
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento do Estado para 2014) (…)
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 10/2014, de 2014-06-30 - Supremo Tribunal de
Justiça
«A expressão "se a vítima não for reconvertível em relação ao posto de trabalho", contida na alínea a)
do n.º 5 das Instruções Gerais da Tabela Nacional de Incapacidades por Acidente de Trabalho ou
Doenças Profissionais, aprovada pelo Decreto-Lei n.º 352/2007, de 23 de Outubro, refere-se às
situações em que o sinistrado, por virtude das lesões sofridas, não pode retomar o exercício das
funções correspondentes ao concreto posto de trabalho que ocupava antes do acidente.»

Recomendação n.º 1/2014, de 2014-06-23 - Ministério da Educação e Ciência - Conselho Nacional
de Educação
Recomendação sobre as "políticas públicas de Educação Especial”.

Despacho n.º 8651/2014, de 2014-07-03 - Ministério da Educação e Ciência - Gabinetes do
Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar e do Ensino Básico e Secundário
Determina o Calendário Escolar e o Calendário de Exames para o ano letivo de 2014-2015.
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EXAMES E ACESSO ENSINO SUPERIOR:
Deliberação n.º 1411/2014, de 2014-07-08 - Ministério da Educação e Ciência - Comissão Nacional
de Acesso ao Ensino Superior
Divulga alterações de elencos de provas de ingresso para as candidaturas de 2015, 2016, 2017.

ESTRUTURA CARREIRA DOCENTE:
Declaração de Retificação n.º 32/2014, de 2014-06-27 - Presidência do Conselho de Ministros Secretaria-Geral
Retifica o Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio, do Ministério da Educação e Ciência que aprova o
regime jurídico da habilitação profissional para a docência na educação pré escolar e nos ensinos
básico e secundário, publicado no Diário da República n.º 92, 1.ª série, de 14 de maio.

FORMAÇÃO CONTÍNUA:
Parecer n.º 4/2014, de 2014-06-24 - Ministério da Educação e Ciência - Conselho Nacional de
Educação
Parecer sobre o projeto de diploma que aprova o Regime Jurídico dos Centros de Formação de
Associações de Escolas.

RESPONSÁVEL:

Francisco Gomes Correia
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