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ELEIÇÃO DO CONSELHO GERAL DO AGRUPAMENTO  

 

 
CALENDÁRIO ELEITORAL 

 

ETAPAS DATAS 

 

ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL  

 Aprovação do Regulamento Eleitoral;  

 Constituição da Comissão Eleitoral;   

 

 Divulgação: 

▪ Edital de abertura do processo eleitoral; 

▪ Regulamento e Calendário Eleitoral; 

 

 

19 de setembro (reunião do CG) 

 

 

20 de setembro 

 

 

CADERNOS ELEITORAIS  

 Afixação dos cadernos eleitorais provisórios;  

 

(Período de consulta dos cadernos eleitorais) 

 

 Fim do prazo de reclamações relativas aos cadernos eleitorais; 

 

 Publicação das eventuais retificações aos cadernos eleitorais;  

 

 

 

Até 28 de setembro (dez dias 

úteis antes do ato eleitoral) 

 

 

2 de outubro (dois  dias úteis 

após a afixação) 

 

 

4 de outubro 

 

ASSEMBLEIAS ELEITORAIS DO PESSOAL DOCENTE E NÃO 

DOCENTE 

 Reunião geral do pessoal docente para eleição da mesa da 

assembleia eleitoral;  

 Reunião geral de pessoal não docente para eleição da mesa da 

assembleia eleitoral;  

 Nota: Para cada uma das Assembleias Eleitorais haverá duas mesas, funcionando uma na 

escola sede e outra na escola de Santa Catarina.  

 

 

 

3 de outubro (convocatórias de 

20 de setembro) 

 

 



 
 
Calendário Eleitoral do CG do AERBP  Página 2 de 3 

 

CANDIDATURAS 

 Início do prazo para apresentação das listas candidatas;  

 Data limite para apresentação das listas dos candidatos a 

representantes do pessoal docente e não docente no CG;  

 

 Reunião da Comissão Eleitoral para verificação das listas;  

 

 Afixação das listas (página eletrónica do AERBP e locais de estilo); 

 

 Fim do prazo para reclamações relativas às listas;  

 Reunião da Comissão Eleitoral para análise das eventuais 

reclamações e decisão; 

 

 

24 de setembro 

28  de setembro (15 dias antes 

do ato eleitoral) 

 
 

2 de outubro 

 

4 de outubro 

 

8 de outubro 

9 de outubro 

 

ATO ELEITORAL 

 Eleição dos representantes do pessoal docente e não docente no 

CG (oito representantes do pessoal docente e dois representantes do pessoal não docente); 

 

 

15 de outubro (convocatória de 

20 de setembro) 

 

 

ASSOCIAÇÕES DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO  

 Notificação para apresentação de lista conjunta; 

 

 Assembleia geral de pais e encarregados de educação para eleição 

dos seus representantes no CG (quatro representantes);  

 

 

24 de setembro 

  

18 de outubro (convocatória de 

20 de setembro) 

 

REPRESENTANTES DOS ALUNOS 

 Reunião de delegados e subdelegados dos alunos do ensino 

secundário regular, profissional e vocacional (com mais de 16 

anos) para eleição da mesa da assembleia eleitoral;  

 Reunião dos formandos dos cursos de Educação e Formação de 

Adultos (EFA) para eleição da mesa eleitoral;  

 

 Eleição dos representantes dos alunos no CG (dois representantes);  

 
Nota: a mesa eleitoral dos formandos dos cursos EFA funcionará em horário noturno 

 

 

12 de outubro (convocatória de 

20  de setembro) 

 

 

 

 

12 de outubro (convocatória de 

20 de setembro) 

 

DIVULGAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS ELEITORAIS 

 Fim do prazo de reclamação dos resultados eleitorais;  

 Envio das atas das assembleias eleitorais ao Diretor-geral de 

 

 

19 de outubro 
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Aprovado em reunião do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Rafael Bordalo Pinheiro em 19 de 

setembro de 2018. 

 

 

                                                                                                    A presidente do Conselho Geral  

_______________________________ 

                                                                                                           (Rosa Maria Cipriano Venâncio) 

 

 

Administração Escolar;  

 Divulgação dos resultados à comunidade escolar; 

 

REPRESENTANTES DA COMUNIDADE 

 Primeira reunião do CG: 

▪ Tomada de posse dos membros eleitos e designados;  

▪ Cooptação dos representantes da comunidade; 

 Fim do prazo para indicação dos representantes das instituições 

cooptadas; 

 

 

 

24 de outubro 

 

31 de outubro 

 

ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DO CG 

 Segunda reunião do CG. 

 

 

 

7 de novembro 


