
 

Calendarização dos procedimentos eleitorais para o Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos 

(Em conformidade com o Decreto-Lei nº 75/2008 de 22 de Abril,  

do Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho e do Regulamento Interno) 

 

EDITAL 

 

Nos termos da legislação vigente, e de acordo com o Regulamento Interno do 

Agrupamento, declaro aberto, com efeitos a contar do dia imediato ao do presente 

Edital, o processo para eleição dos representantes do pessoal docente, do pessoal 

não docente e dos alunos ao Conselho Geral. Para dar cumprimento ao referido no 

parágrafo anterior, foi aprovado em reunião de Conselho Geral, no dia 12 de 

Outubro de 2022, o seguinte cronograma: 

 

 

12 de outubro 
 

  - Aprovação do regulamento eleitoral do Conselho Geral 
- Nomeação da comissão eleitoral pelo Conselho Geral 
 

 
 
13 de outubro 

- Abertura dos procedimentos eleitorais 
- Afixação dos regulamentos dos processos eleitorais – Pessoal 
docente e Pessoal não docente 
 - Envio de ofícios com as orientações para eleição dos representantes 
dos  Pais e Encarregados de Educação, Alunos e Município  

17 de outubro - Afixação dos cadernos eleitorais 

2 de 
novembro 

- Data limite de entrega das listas dos representantes do Pessoal docente 
e Pessoal não docente nos Serviços Administrativos  da Escola sede  

 

        3 de  
novembro 

 

- Afixação das listas dos representantes do pessoal docente e 
não docente  

 

9 de 
novembro 

 

- Eleição das listas apresentadas aos processos eleitorais 

- Data limite de entrega da indicação dos representantes dos  
Pais e Encarregados de Educação, Alunos  e representantes do 
Município  (em envelope fechado endereçado à Presidente do 
Conselho Geral e entregue nos Serviços Administrativos da 
Escola sede) 

10 de 
novembro 

- Afixação dos resultados dos atos eleitorais – Pessoal docente e 
não docente e alunos  

- Afixação da lista dos elementos que compõem o Conselho Geral 

Comunicação/
Homologação   

 

 - Comunicação à  DGEstE/DGAE dos resultados do processo 
eleitoral, até cinco dias úteis, após a data imediatamente antes 
referida 

24 de 
novembro 

- Tomada de posse do Conselho Geral 

Aprovado em reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Figueiró dos 
Vinhos em 12 de outubro de 2022 
 

A Presidente do Conselho Geral 
 

Fernanda Maria Francisco Filipe



 

 


