
 

 

CONVOCATÓRIA 

ASSEMBLEIA ELEITORAL − CONSELHO GERAL 

PESSOAL DOCENTE E PESSOAL NÃO DOCENTE 
 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com a nova redação dada pelo 

Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho, convocam-se todos os eleitores constantes nos cadernos eleitorais deste 

Agrupamento de Escolas, para a eleição dos representantes do Pessoal Docente e do Pessoal Não Docente no 

Conselho Geral, considerando os seguintes procedimentos: 

1- Os representantes do pessoal docente e do pessoal não docente são eleitos por distintos corpos eleitorais. 

2- Os candidatos do pessoal docente constituem-se em listas que integrarão representantes dos educadores de 

infância e dos professores do 1.º, do 2.º e do 3.º ciclo, nos quatro primeiros lugares, em exercício efetivo no 

Agrupamento, sendo irrelevante a ordem do nível de ensino. 

3- As listas devem respeitar o regime da representação equilibrada entre homens e mulheres, de acordo com a 

Lei n.º 26/2019, de 28 de março:  

a)  Representação na proporção de 40 % de pessoas de cada sexo; 

b)  Os dois primeiros candidatos não podem ser do mesmo sexo; 

c)  Não pode haver mais de dois candidatos do mesmo sexo seguidos. 

4- A representatividade referida nos pontos 2 e 3 deve estar assegurada nas listas de candidatos efetivos e 

suplementes. 

5- Os candidatos do pessoal não docente constituem-se em listas que integrarão dois membros efetivos e dois 

suplentes, constituídas por elementos em exercício efetivo de funções no Agrupamento. 

6- As listas, preenchidas em impresso próprio, deverão ser rubricadas pelos respetivos candidatos, que assim 

manifestarão a sua concordância. 

7- Cada lista poderá indicar um representante efetivo e um representante suplemente para o acompanhamento 

de todos os atos da eleição. 

8- As listas, com a identificação legível dos candidatos, deverão ser entregues até às 16h30 do dia 28 de 

janeiro de 2021, nos Serviços Administrativos da Escola-sede do Agrupamento, não sendo aceites as que 

forem entregues após aquela data. 

9- A Presidente do Conselho Geral rubrica as listas e fá-las afixar na Escola-sede, na Escola Básica Prof. 

Rolando de Oliveira, Abraveses, Viseu, e na Escola Básica D. Duarte, Vil de Soito, Viseu. 

10- Os eleitores só podem votar mediante a apresentação de Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão. Na falta 

do referido documento, podem votar os eleitores reconhecidos pela Mesa da Assembleia. 

11- O ato eleitoral realizar-se-á no dia 4 de fevereiro de 2021, entre as 9h30 e as 17h30, ficando as urnas 

instaladas no Auditório da Escola Básica Dr. Azeredo Perdigão, Abraveses, Viseu. 
 

Abraveses, 11 de janeiro de 2021. 

A Presidente do Conselho Geral, 
 

______________________________________ 
(Ana Paula Albuquerque Vila Maior) 


