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DESPACHO 
De acordo com Despacho da Exma. Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Educação de 12 

de julho de 2018, é autorizada para o ano letivo 2018/2019, a renovação dos contratos 

vigentes no ano letivo 2017/2018 e que tenham sido celebrados nos anos letivos 2016/2017 

e/ou 2017/2018. 

Tal renovação só poderá ocorrer nos casos em que o técnico especializado no ano letivo 

2017/2018 tenha tido um horário anual e completo (excecionalmente em 2018/2019, poderá 

ocorrer a renovação dos horários de técnicos especializados de outras funções de 18 horas, 

solicitados até 16 de setembro de 2017, com duração até 31 de agosto de 2018) e a 

necessidade se mantenha no ano letivo 2018/2019. São considerados horários anuais, os 

solicitados até dia 16 de setembro de 2017 (inclusive) e término a 31 de agosto de 2018.  

Assim, observado: 

 o despacho exarado em 20-08-2018, por Sua Excelência, a Senhora Secretária de 

Estado Adjunta e da Educação, onde foi autorizado um horário para a contratação 

de técnico especializado (psicólogo), para o exercício de funções nesta unidade (A 

autorização contempla meio horário no âmbito do POCH, tal como o ocorrido no ano 

transato, tal como em 2017/2018); 

 a intenção de renovação mútua da técnica especializada Tânia Marquez Santos e do 

AEFCPS, através do seu diretor; 

 

determino a renovação de contrato da referida técnica com efeitos a 01/09/2018. 

 

Rio Maior, 23 de agosto de 2018 

O Diretor do Agrupamento 

_______________________________________ 

(Prof. Paulo Jacinto Correia Almeida) 


