AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO RESTELO
CALENDARIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL
PARA A CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO GERAL TRANSITÓRIO
(Docentes, não Docentes e representantes dos Pais e Encarregados de Educação)

Calendário
30 de setembro

Ações e Procedimentos
*Reunião Extraordinária do Conselho Geral da escola sede,
para abertura do Processo Eleitoral, constituição de uma
Comissão de Acompanhamento do Processo Eleitoral e
aprovação do Calendário Eleitoral.

4 de outubro

* Divulgação da Abertura do Processo e do Calendário Eleitoral
em locais públicos e no Portal do Agrupamento.

8 de outubro

*Reunião da CAPE para elaboração do Regulamento Eleitoral e
Cadernos Eleitorais (docentes e não docentes).

25 de outubro

*Divulgação do Regulamento Eleitoral.
*Divulgação dos Cadernos Eleitorais (docentes e não docentes),
em locais públicos e no Portal do Agrupamento.
*Início do período de reclamações sobre os Cadernos Eleitorais
(docentes e não docentes).

29 de outubro
31 de outubro
Entre 29 de outubro e 1 de
novembro (até às 13h30)

* Fim do período de reclamações sobre os Cadernos Eleitorais.
* Afixação dos Cadernos Eleitorais Definitivos (Docentes e não
Docentes).
*Entrega das listas candidatas (docentes e não docentes) à
Presidente do Conselho Geral.

1 de novembro

* Designação da Mesa da Assembleia Eleitoral (docentes e não
docente).

4 de novembro

* Afixação das listas candidatas, em locais públicos.

7 de novembro

*Ato Eleitoral (docentes, não docentes e representantes dos
Pais e Encarregados de Educação).

8 de novembro
Em data a marcar

* Afixação dos Resultados Eleitorais em locais públicos das
escolas do Agrupamento e no Portal da Escola.
* Tomada de posse do Conselho Geral Transitório.

* De acordo com o Decreto-Lei n.º137/2012, de 2 de julho, que procede à segunda alteração do
Decreto-lei n.º 75/2008, de 22 abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2009, de 11 de setembro, que
aprova o regime de autonomia, administração e gestão dos estabelecimentos públicos da educação pré escolar e dos ensinos básico e secundário.

A Presidente do Conselho Geral
Aida Rodrigues Rocha Santos

