2015/2016 - 21 maio / 21 junho

Despacho n.º 7053-B/2016, de 2016-05-27 - Educação - Gabinete da Secretária de Estado
Adjunta e da Educação
Realização de consulta pública ao projeto de despacho que concretiza os procedimentos da
mobilidade por doença.
Declaração de Retificação n.º 10-A/2016, de 2016-06-09 - Presidência do Conselho de Ministros
- Secretaria-Geral
Retifica o Decreto-Lei n.º 18/2016, de 13 de abril, das Finanças, que estabelece as normas de
execução do Orçamento do Estado para 2016, publicado no Diário da República, 1.ª série,
n.º 72, de 13 de abril de 2016.

Despacho n.º 6861/2016, de 2016-05-24 - Educação - Gabinete do Ministro
É constituído o Grupo de Trabalho para a Gratuitidade e Reutilização de Manuais Escolares,
designado Grupo de Trabalho.
Despacho n.º 7617/2016, de 2016-06-08 - Educação, Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
e Saúde - Gabinetes da Secretária de Estado Adjunta e da Educação, do Secretário de Estado da
Educação, da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e do Secretário de
Estado Adjunto e da Saúde
Criação de um grupo de trabalho com o objetivo de apresentar um relatório com propostas
de alteração ao Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, alterado pela Lei n.º 21/2008, de 12 de
maio e respetivo enquadramento regulamentador, incluindo os mecanismos de financiamento e de
apoio, com vista à implementação de medidas que promovam maior inclusão escolar dos
alunos com necessidades educativas especiais.

Despacho Normativo n.º 4-A/2016, de 2016-06-16 - Educação - Gabinetes da Secretária de
Estado Adjunta e da Educação e do Secretário de Estado da Educação
Organização do ano letivo 2016/2017
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ESTRUTURA CARREIRA DOCENTE:
Lei n.º 16/2016, de 2016-06-17 - Assembleia da República
Revoga a prova de avaliação de conhecimentos e capacidades, procedendo à décima
quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, e à revogação do Decreto-Lei n.º
146/2013, de 22 de outubro, e do Decreto Regulamentar n.º 3/2008, de 21 de janeiro.

CONCURSOS / DESTACAMENTOS:

Declaração de Retificação n.º 508/2016, de 2016-05-23 - Educação - Direção-Geral da
Administração Escolar
Declaração de Retificação ao Aviso n.º 3597-K/2016, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 53, 4.º Suplemento, de 16 de março de 2016 (Aviso de Abertura do Concurso de
educadores de infância e de professores dos ensinos básico e secundário para o ano
escolar de 2016/2017, nos termos do previsto e regulado pelo Decreto-Lei n.º 132/2012, de 27 de
junho, na redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 83-A/2014, de 23 de maio, retificado
pela Declaração de Retificação n.º 36/2014, de 22 de julho e com as alterações introduzidas pelo
Decreto-Lei n.º 9/2016, de 7 de março).

RESPONSÁVEL:

Francisco Gomes Correia
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