
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE EIXO

EDITAL PARA A ELEIÇÃO DO CONSELHO GERAL

Nos termos do  artigo  38º,  do Regulamento  Interno,  declaro  aberto,  com efeitos  a

contar do dia imediato ao do presente edital, o processo para a eleição e designação

dos membros do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Eixo.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO GERAL 

De acordo com o definido no artigo 36º, do Regulamento Interno do Agrupamento, o

Conselho Geral é composto por vinte e um membros, assim distribuídos:

 sete representantes do pessoal docente (eleitos pelo respetivo corpo docente); 
 dois  representantes  do pessoal  não docente  (eleitos  pelo  respetivo  corpo não

docente); 
 seis  representantes  dos  pais  e  encarregados  de  educação  (eleitos  pelos

representantes dos pais e encarregados de educação); 
 três representantes do município (designados pela Câmara Municipal); 
 três representantes da comunidade local (cooptados pelos demais membros do

Conselho Geral). 

CALENDÁRIO ELEITORAL

Para dar cumprimento ao referido anteriormente, foi aprovado em reunião de Conselho

Geral, o seguinte calendário eleitoral para a eleição dos representantes do pessoal

docente e não docente:

Publicação do edital 28 de junho
Afixação dos cadernos eleitorais 28 de junho
Designação das mesas eleitorais 28 de junho
Entrega das listas à presidente do Conselho Geral 10 de julho
Validação das listas candidatas 10 de julho
Publicação das listas 10 de julho
Ato eleitoral 14 de julho
Afixação dos resultados eleitorais 14 de julho
Tomada de posse do Conselho Geral 18 de julho

COMISSÃO ELEITORAL (nomeada em reunião de Conselho Geral de 05/06/2017): 
Maria Helena Ferreira (presidente do Conselho Geral);
Fernando Rodrigues (representante do pessoal docente no Conselho Geral);
Pedro Gomes (coordenador técnico). 
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PROCESSO ELEITORAL

O processo eleitoral obedecerá ao disposto no artigo 15º do Decreto-Lei 75/2008 de
22 de abril republicado pelo Decreto-Lei 137/2012 de 2 de julho, esclarecendo-se o
seguinte: 

 
I- NORMAS COMUNS 

1. O ato eleitoral realizar-se-á no dia 14 de julho de 2017, entre as 9 e as 16 horas; 

2. O ato eleitoral, para a eleição dos representantes do pessoal docente assim como
para os representantes do pessoal não docente, decorrerá no polivalente da EBI de
Eixo;

3. Os representantes do pessoal docente e do pessoal não docente candidatam-se à
eleição apresentando-se em listas separadas;

4.  As  listas  de  candidatura  deverão  ser  entregues,  em  mão,  nos  Serviços
Administrativos que as remeterá à presidente do Conselho Geral até às 16 horas do
dia  10  de  junho que  as  mandará  afixar,  depois  de  devidamente  validadas  e
numeradas; 

5.  Qualquer  reclamação  deverá  ser  devidamente  fundamentada  e  entregue  à
presidente do Conselho Geral até 48 horas antes do ato eleitoral; 

6.  As listas deverão ser preenchidas em impresso próprio, a fornecer nos Serviços
Administrativos, delas devendo constar o nome, categoria, grupo de recrutamento de
cada  candidato  e  a  respetiva  assinatura,  identificando  os  candidatos  a  membros
efetivos,  em  número  igual  ao  das  vagas,  seguido  dos  candidatos  a  membros
suplentes; 

7. Em caso de irregularidade, as listas de candidatura serão devolvidas ao primeiro
nome da lista, considerado representante da mesma, que deverá efetuar as respetivas
retificações e no prazo de 24 horas voltar a entregá-la;

8. As listas definitivas serão referenciadas por ordem alfabética com letras maiúsculas,
de acordo com a ordem de entrega e serão publicitadas até às 18 horas do dia 10 de

julho, no hall de entrada da sede do agrupamento, na sala de professores da escola
sede, nas escolas do Agrupamento e no site da escola; 

9. A mesa eleitoral é composta por um presidente, dois secretários e dois suplentes,
designados pela Direção do Agrupamento; 

10. Antes do ato eleitoral será entregue ao presidente da mesa o caderno eleitoral,
boletins de voto, uma urna para o lançamento de votos e impressos para elaboração
da ata eleitoral; 

11. O processo eleitoral realiza-se por sufrágio secreto e presencial; 
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12. As urnas manter-se-ão abertas  7 horas, a menos que tenham votado todos os
eleitores, caso em que se procederá ao seu encerramento; 

13.  Cada lista  concorrente  poderá designar  um representante  para  acompanhar  a

normalidade do processo eleitoral  o  qual deverá ser indicado até 24 horas antes à
presidente do Conselho Geral; 

14.  Após o ato  eleitoral,  proceder-se-á à abertura pública  da urna e contagem de
votos, sendo lavrada uma ata que deverá conter a transcrição dos resultados obtidos e
ser assinada pelos elementos da mesa e representante das listas; 

15. São considerados votos nulos todos os boletins rasurados e votos brancos todos
os boletins em branco; 

16.  Em  caso  de  impugnações  e  ou  reclamações  devem  ser  fundamentadas  e
entregues ao presidente da mesa de voto e exaradas em ata; 

17.  A  conversão  dos  votos  em  mandatos  faz-se  de  acordo  com  o  método  da
representação proporcional da média mais alta de Hondt; 

18. O Conselho Geral eleito tomará posse no dia 18 de julho de 2017.

II- NORMAS PARA A CONSTITUIÇÃO DAS LISTAS DOS REPRESENTANTES DO 
PESSOAL DOCENTE 

1. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em igual
número  ao  dos  representantes  no  Conselho  Geral,  bem  como  igual  número  de
candidatos a membros suplentes; 

2.  Os representantes dos docentes são em número de sete e devem assegurar a
representação  dos  diferentes  níveis  e  ciclos  de  ensino  (dois  representantes  do
primeiro ciclo, dois representantes do segundo ciclo, dois representantes do terceiro
ciclo e um representante da educação pré-escolar);

3. Sempre que um nível de ensino não consiga assegurar um seu representante para
a formação de lista, esse lugar reverte para outro nível de ensino; 

4. São eleitores todos os docentes em exercício efetivo de funções nas escolas do
agrupamento; 

5. São elegíveis todos os docentes em exercício efetivo de funções à data da eleição. 

III- NORMAS PARA A CONSTITUIÇÃO DAS LISTAS DOS REPRESENTANTES DO
PESSOAL NÃO DOCENTE 

1. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em igual
número  ao  dos  representantes  no  Conselho  Geral,  bem  como  igual  número  de
candidatos a membros suplentes; 
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2. Os representantes do pessoal não docente são em número de dois, um assistente
técnico e um assistente operacional; 

3. São eleitores todos os elementos do pessoal não docente em exercício efetivo de
funções nas escolas do agrupamento; 

4. São elegíveis todos os elementos do pessoal não docente em exercício efetivo de
funções à data da eleição.

Agrupamento de Escolas de Eixo, 26 de junho de 2017

A presidente do Conselho Geral,

____________________________________
(Maria Helena Marques dos Santos Ferreira)
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