
                                                                                                                 

ANEXO I 

CONSELHO GERAL 

Calendarização do Processo Eleitoral 

DATA PROCEDIMENTO 

1 de junho Aviso de abertura e publicitação do processo eleitoral. 

Publicitação do calendário eleitoral. 

Divulgação do regulamento eleitoral. 

18 de junho Fim do prazo da entrega das listas de candidatura do 

pessoal docente e do pessoal não docente1. 

19 de junho 

 

Afixação das listas de candidatura. 

Designação, até dois representantes2, para a constituição 

da Mesa Eleitoral pelas respetivas listas de candidatura. 

21 de junho Eleição da Mesa Eleitoral. 

25 de junho Assembleias Eleitorais do pessoal docente e do pessoal não 

docente3. 

26 de junho Afixação dos resultados eleitorais. 

28 de junho Tomada de posse dos representantes eleitos. 

 

 

                                                           
1
  As listas de candidatura têm impresso próprio e devem  ser entregues nos Serviços Administrativos do 

Agrupamento até às 16h00. 
2
 Os representantes só poderão estar na mesa de forma alternada. 

3
 As mesas eleitorais estarão na Sala de Professores. As Assembleias Eleitorais decorrerão entre as 

9h30m e as 17h30. 
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4
  As listas de candidatura têm impresso próprio e devem  ser entregues nos Serviços Administrativos do 

Agrupamento até às 16h00. 
5
 Os representantes só poderão estar na mesa de forma alternada. 

6
 As mesas eleitorais estarão na Sala de Professores. As Assembleias Eleitorais decorrerão entre as 

9h30m e as 17h30. 


