
INFORMAÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA

SERVIÇOS DE ADMINISTRA

NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Dada a situação de insuficiência de pessoal técnico administrativo para a 
execução das tarefas e cumprimentos de prazos, e considerando a
necessidade de dotar os serviços de Administração Escolar de condições 
para a sua operacionalidade, informamos que, 
julho, a SECRETARIA passará a ter o seguinte horário de atendimento ao 
público:

Segunda feira

MANHÃ 09:30 – 13:00 Encerrada

TARDE Encerrada 13:00

Abrantes, 11 de julho de 2018

_____________________________________

INFORMAÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA

SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

NOVO HORÁRIO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO

Dada a situação de insuficiência de pessoal técnico administrativo para a 
execução das tarefas e cumprimentos de prazos, e considerando a
necessidade de dotar os serviços de Administração Escolar de condições 

peracionalidade, informamos que, a partir do dia 16 de 
passará a ter o seguinte horário de atendimento ao 

Terça feira Quarta feira Quinta feira

Encerrada 09:30 – 13:00 Encerrada

13:00-16:30 Encerrada 13:00-16:30

Abrantes, 11 de julho de 2018

O Diretor
_____________________________________

(Alcino José Brás Hermínio)
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Dada a situação de insuficiência de pessoal técnico administrativo para a 
execução das tarefas e cumprimentos de prazos, e considerando a
necessidade de dotar os serviços de Administração Escolar de condições 

a partir do dia 16 de 
passará a ter o seguinte horário de atendimento ao 

Quinta feira Sexta feira

09:30 – 13:00

Encerrada
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O Diretor

_____________________________________

(Alcino José Brás Hermínio)
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