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GERAL

Lei n.º 76/2013, de 2013-11-07 - Assembleia da República
Estabelece um regime de renovação extraordinária dos contratos de trabalho a termo certo, bem como
o regime e o modo de cálculo da compensação aplicável aos contratos objeto dessa renovação.
Decreto-Lei n.º 158/2013, de 2013-11-15 - Presidência do Conselho de Ministros
Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 116-C/2006, de 16 de junho, que estabelece como
serviço público o acesso universal e gratuito ao Diário da República e as demais condições da sua
utilização, prevendo que os atos do Governo publicados na 2.ª série do Diário da República são
ordenados de acordo com a lei orgânica do Governo ao nível do primeiro emissor do ato.
Despacho n.º 15492/2013, de 2013-11-27 - Presidência do Conselho de Ministros - Gabinete do
Primeiro-Ministro
Concede tolerância de ponto aos trabalhadores que exercem funções públicas no Estado, nos
institutos públicos e nos serviços desconcentrados da administração central no dia 24 e na tarde do dia
31 de dezembro de 2013.

Lei n.º 80/2013, de 2013-11-28 - Assembleia da República
Estabelece o regime jurídico da requalificação de trabalhadores em funções públicas visando a melhor
afetação dos recursos humanos da Administração Pública, e procede à nona alteração à Lei n.º 12A/2008, de 27 de fevereiro, à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 74/70, de 2 de março, à décima
segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º
209/2009, de 3 de setembro, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de junho,
revogando a Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro.

SISTEM A EDUCATIVO

Despacho n.º 14788-A/2013, de 2013-11-14 - Ministério da Educação e Ciência - Gabinete do
Ministro
Cria e regulamenta procedimentos simplificados de avaliação e certificação de manuais escolares.
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Resolução da Assembleia da República n.º 151/2013, de 2013-11-19 - Assembleia da República
Recomenda ao Governo que promova o multilinguismo mediante a integração do inglês no currículo
obrigatório do 1.º ciclo do ensino básico e crie condições para a aprendizagem de uma segunda língua
estrangeira no âmbito das atividades de enriquecimento curricular.

Despacho n.º 15168/2013, de 2013-11-21 - Ministério da Educação e Ciência - Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares
Regulamento interno de funcionamento, atendimento e horário de trabalho da DGEsTE - Direção-Geral
dos Estabelecimentos Escolares.
Declaração de retificação n.º 1288/2013, de 2013-11-26 - Ministério da Educação e Ciência Inspeção-Geral da Educação e Ciência
Retifica o despacho n.º 10434/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 153, de 9 de
agosto de 2013 (Equipas multidisciplinares)

ALUNOS

CURSOS PROFISSIONAIS:
Despacho n.º 14500-A/2013, de 2013-11-08 - Ministério da Solidariedade, Emprego e Segurança
Social - Gabinete do Secretário de Estado do Emprego
Altera o Regulamento Específico da Tipologia de Intervenção n.º 1.2 "Cursos Profissionais" do Eixo 1
"Qualificação Inicial" do POPH, aprovado pelo Despacho n.º 18224/2008, de 8 de julho.

EXAM ES E ACESSO ENSINO SUPERIOR:
Declaração de retificação n.º 1217/2013, de 2013-11-18 - Ministério da Educação e Ciência Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior
Retifica a deliberação n.º 1229/2013, de 30 de maio (Candidatura ao ensino superior português de
estudantes titulares de cursos do ensino secundário estrangeiro - 2014-2015).
Aviso n.º 14185-A/2013, de 2013-11-19 - Ministério da Educação e Ciência – Instituto de Avaliação
Educativa, I. P.
É publicado o aviso de abertura relativo à inscrição dos candidatos para a realização da prova de
avaliação de conhecimentos e de capacidades para o exercício da função docente, no qual se
explicitam os procedimentos a adotar pelos candidatos, prazos de inscrição e locais de realização da
prova.

PROFESSORES
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ESTRUTURA CARREIRA DOCENTE:
Portaria n.º 332-A/2013, de 2013-11-11 - Ministérios das Finanças e da Educação e Ciência
Regulamenta o Programa de Rescisões por Mútuo Acordo de Docentes integrados na Carreira dos
Educadores de Infância e dos Professores dos Ensinos Básico e Secundário.
Aviso n.º 14185-A/2013, de 2013-11-19 - Ministério da Educação e Ciência – Instituto de Avaliação
Educativa, I. P.
É publicado o aviso de abertura relativo à inscrição dos candidatos para a realização da prova de
avaliação de conhecimentos e de capacidades para o exercício da função docente, no qual se
explicitam os procedimentos a adotar pelos candidatos, prazos de inscrição e locais de realização da
prova.
Despacho n.º 15276/2013, de 2013-11-22 - Ministério da Educação e Ciência – Gabinete do
Secretário de Estado do Ensino e da Administração Escolar
Define o modo de entrega dos requerimentos sobre o Programa de Rescisões por Mútuo Acordo de
Docentes.
Aviso n.º 14712-A/2013, de 2013-11-28 - Ministério da Educação e Ciência - Instituto de Avaliação
Educativa, I. P.
Alteração do aviso n.º 14185-A/2013, de 19 de novembro (Prova de avaliação de conhecimentos e
capacidades). Alteração aos prazos de inscrição e validação.

RESPONSÁVEL:

Francisco Gomes Correia
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