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ESCOLA E B DE 

ARGONCILHE 

 

EDITAL 

 

Em conformidade com o ponto 1 do artigo 11.º do Regulamento Interno (RI) deste Agrupamento 

de Escolas, declaro aberto a partir de hoje, dia 5 de maio de 2014, o processo eleitoral para a 

eleição dos representantes dos docentes no Conselho Geral. A eleição, designação e cooptação 

dos restantes membros do Conselho Geral far-se-ão no calendário constante deste Edital e de 

acordo com as normas a divulgar em tempo oportuno em Edital específico. 

 

Para dar cumprimento ao referido no parágrafo anterior divulga-se o Regulamento Eleitoral em 

vigor, somente com as normas respeitantes à eleição do corpo docente, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto - Lei n.º 137/2012 de 2 de julho concretizadas no RI em aplicação no 

Agrupamento, e o Calendário para as Eleições do Conselho Geral aprovado na última reunião. 

 

 

 

Regulamento Eleitoral para a Eleição do Conselho Geral do 

Agrupamento de Escolas de Argoncilhe  

(Docentes) 

 

Composição (RI, art.º 7.º) 

1. O Conselho Geral é composto por 21 membros: sete (7) representantes do pessoal docente; 

dois (2) representantes do pessoal não docente; cinco (5) representantes dos pais e 

encarregados de educação; um (1) representante dos alunos; três (3) representantes do 

município; três (3) representantes da comunidade local.  

2. Os membros da direção, os coordenadores de escolas ou de estabelecimentos de educação 

pré-escolar, bem como os docentes que assegurem funções de assessoria da direção não 

podem ser membros do conselho geral. (Decreto – Lei n.º137/2012, art.º 12.º, ponto 4) 
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Designação dos Representantes (RI, art.º 9.º) 

1. Os representantes do pessoal docente são eleitos por todos os docentes e formadores em 

exercício de funções no agrupamento de escolas.  

 

Eleição dos Representantes (RI, art.º 10.º) 

1. Os representantes referidos no n.º 1 do artigo anterior candidatam-se à eleição, 

apresentando-se em listas separadas.  

2. As listas devem conter a indicação dos candidatos a membros efetivos, em número igual ao 

dos respetivos representantes no conselho geral, bem como dos candidatos a membros 

suplentes.  

3. As listas do pessoal docente devem e assegurar, sempre que possível, a representação dos 

diferentes níveis e ciclos, nos termos definidos no Regulamento Interno.  

4. As listas dos candidatos do corpo docente contêm, obrigatoriamente, o nome, a categoria, o 

nível de ensino e a assinatura dos candidatos, a qual determina a aceitação da candidatura.  

5. (…) 

6. (…)  

7. As listas devem integrar candidatos efetivos e suplentes; o número de suplentes deve ser 

igual ao número de candidatos efetivos.  

8. Cada lista deve incluir o seu delegado, que a representa, designadamente na mesa eleitoral.  

9. Os candidatos só podem ser membros de uma única lista.  

10. Revogado.  

11. Revogado.  

12. Revogado.  

13. As listas de candidatos são dirigidas à comissão eleitoral e entregues na secretaria, por um 

dos seus elementos, em envelope fechado.  

14. A comissão eleitoral analisa a regularidade dos processos de candidatura, registando em ata 

as anomalias detetadas. No caso de não-aceitação, indica, por escrito, as razões que 

determinaram essa decisão.  
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15. A comissão eleitoral comunica aos candidatos, por escrito, as irregularidades detetadas, 

podendo estas ser corrigidas, no prazo de 24h, e remetidas à referida comissão.  

16. Relativamente a cada corpo, é atribuída a cada lista, uma letra, por ordem alfabética, através 

de sorteio efetuado pela comissão eleitoral.  

17. As listas serão afixadas até 48h antes da abertura da assembleia eleitoral e devem ser 

assinadas pelo presidente da comissão eleitoral.  

18. As listas concorrentes são afixadas no átrio de cada um dos estabelecimentos de ensino do 

Agrupamento de Escolas. 

 

Processo Eleitoral (RI, art.º 11.º) 

1. Trinta (30) dias antes da cessação do mandato do Conselho Geral, é aberto processo 

eleitoral, pelo presidente cessante deste órgão.  

2. A assembleia eleitoral é convocada com uma antecedência de 72 horas. 

3. A eleição dos representantes ao Conselho Geral é realizada por sufrágio direto, secreto e 

presencial, no caso dos representantes dos docentes (…).  

4. O local do escrutínio é a escola sede do Agrupamento de Escolas.  

5. Dos cadernos eleitorais devem constar todos os elementos em exercício efetivo de funções no 

Agrupamento.  

6. As urnas mantêm-se abertas por um período de oito horas, a menos que tenham votado todos 

os eleitores.  

7. A conversão dos votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação 

proporcional da média mais alta de Hondt.  

8. Se da eleição não resultar apurado um docente da educação pré-escolar e outro do 1.º Ciclo, 

os dois últimos mandatos são atribuídos aos candidatos que, preenchendo tais requisitos, 

tenham obtido a média mais alta por aplicação do método de Hondt.  

9.Do ato eleitoral é lavrada ata assinada pelos membros da mesa eleitoral e pelos 

representantes (delegados) das listas candidatas dos docentes e dos não docentes.  

10. A ata do ato eleitoral é afixada nos mesmos locais referidos no ponto 18 do artigo anterior.  
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11. As contestações ou impugnações devem ser apresentadas até dois (2) dias úteis após a 

afixação dos resultados. 

 

Constituição da Mesa da Assembleia Eleitoral (Decreto-Lei n. 137/2012, art.º 14.º e RI, art.º 

12.º) 

1. A mesa da assembleia eleitoral do pessoal docente é constituída por um elemento indicado 

por cada uma das listas (delegado) que se apresente a sufrágio, dois elementos do corpo 

docente do Agrupamento de Escolas como efetivos e dois suplentes eleitos em assembleia 

eleitoral.  

2. De modo a assegurar a normalidade do ato eleitoral, os elementos da mesa podem constituir 

turnos, devendo permanecer sempre um mínimo de três elementos na mesa eleitoral.  

3. Os elementos da mesa têm dispensa, no dia da votação, de toda a atividade letiva e não 

letiva.  

4. A mesa eleitoral identifica e faz a descarga nos respetivos cadernos de cada eleitor que se 

apresentar ao ato eleitoral. 

 

Comissão Eleitoral (RI, art.º 14.º) 

1. A comissão eleitoral é constituída por um presidente e dois secretários.  

2. Os membros da comissão são designados pelo presidente do Conselho Geral cessante.  

3. A comissão eleitoral tem por funções proceder à verificação dos requisitos relativos aos 

candidatos e à constituição das listas, bem como ao apuramento final dos resultados da eleição. 

 

Homologação (alterado pelo Decreto-Lei n. 137/2012) 

1. As atas da comissão eleitoral e da assembleia eleitoral (eleição dos docentes) são entregues, 

nos três (3) dias subsequentes ao ato que lhes deu origem, ao presidente do Conselho Geral. 
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Calendário para as Eleições do Conselho Geral  

Data Procedimento Local / Órgão 

5 de maio de 2014 
(art.º 11.º, n.º 1 do 
R.I.) 

Afixação de Edital (eleição dos 
representantes dos docentes) 

Átrio das escolas e jardins de 
infância e Sítio do 
Agrupamento na Internet 

7 de maio de 2014 
Publicação dos Cadernos Eleitorais 
(docentes) 

Serviços Administrativos e 
Sítio do Agrupamento na 
Internet (art.º 13.º do R.I.) 

8 de maio de 2014 Recurso dos Cadernos Eleitorais Serviços Administrativos 

Até 23 de maio de 
2014 

Apresentação de listas concorrentes 
Eleitoral (art.º 10.º do R.I.) 

Serviços Administrativos – 
Comissão Eleitoral 

26 de maio de 
2014 

Verificação da regularidade das listas e 
comunicação das eventuais 
irregularidades 

Comissão Eleitoral (art.º 10.º, 
n.º 14, 15 e 16 do R.I. e art.º 
14.º do R.I.) 

27 de maio de 
2014 

Correção das irregularidades 
Serviços Administrativos – 
Comissão Eleitoral (art.º 10.º, 
n.º 15 do R.I.) 

29 de maio de 
2014 

Afixação das listas 

Átrio das escolas e jardins de 
infância (art.º 10.º, n.º 18 do 
R.I.) e Sítio do Agrupamento 
na Internet 

Até 2 de junho de 
2014 

Eleição da Mesa Eleitoral (art.º 13.º do 
R.I.) 

Reunião Geral de Docentes  

5 de junho de 2014 
Ato eleitoral (docentes) (art.º 11.º do 
R.I.) 

Local a designar 

6 de junho de 2014 Divulgação dos resultados 
Átrio e Sítio do Agrupamento 
na Internet - Comissão 
Eleitoral 

1 de setembro de 
2014 

Reunião Geral dos não docentes eleição 
por voto secreto dos seus 
representantes (art.º 10.º, n.º 5 do R.I.) 

Sala dos Alunos 

Até 30 de setembro 
de 2014 

Reunião Geral dos alunos (adultos) para 
eleição do seu representante por voto 
secreto (art.º 10.º, n.º 6  e art.º 13.º do 
R.I.) 

Sala de aula  

Até 30 de setembro 
de 2014 

Assembleia Geral de Pais e 
Encarregados de Educação para eleição 
dos seus representantes sob proposta 
das associações (art.º 9.º, n.º 3 do R.I.) 

Sala dos Alunos 

Até 30 de setembro 
de 2014 

Indicação dos representantes do 
Município (art.º 9.º, n.º 4 do R.I.) 

 

Até 10 de outubro 
de 2014 

Primeira reunião com representantes do 
corpo docente, não docente, 
representantes do Município e dos 
alunos e cooptação dos representantes 
da comunidade local (art.º 9.º, n.º 5 e 
art.º 16.º do R.I.) 

A determinar na convocatória. 
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Até 31 de outubro 
de 2014 

Reunião com os representantes de 
todos os corpos e eleição do Presidente 
do Conselho Geral (art.º 18.º do R.I.).  

A determinar na convocatória. 

 

 

Argoncilhe, 5 de maio de 2014 

 

O Presidente do Conselho Geral 

__________________________________ 

 

 

Obs.: Os impressos para a constituição das listas encontram-se nos Serviços Administrativos, 

serão disponibilizados no sítio do Agrupamento na Internet. 

 

 

 

 

 

 


