CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DE CONSELHO GERAL
Agrupamento de Escolas das Laranjeiras
Datas - 2018

Procedimentos

08 de março

- Constituição da Comissão de Acompanhamento ao Processo Eleitoral (CAPE).

28 de março

- Elaboração do Regulamento Eleitoral pela CAPE.

12 de abril

- Aprovação do Regulamento Eleitoral pelo Conselho Geral.

19 de abril
23 de abril
23 de abril
08 de maio
08 de maio
10 de maio
10 de maio
11 de maio
11 de maio
15 de maio
17 de maio

17 de maio
18 de maio

- Abertura do processo eleitoral para Conselho Geral;
- Divulgação do Regulamento Eleitoral e do calendário eleitoral nas escolas e
no site do AELaranjeiras.
- Solicitação às Associações de Pais ou Representantes de Pais e Encarregados
de Educação das Escolas dos Agrupamento a indicação dos seus representantes
para o Conselho Geral.
- Solicitação ao Município da indicação dos seus representantes.
- Data limite para a apresentação de listas: pessoal docente, pessoal não
docente e alunos.
- Afixação de cadernos eleitorais provisórios nas escolas do AELaranjeiras.
- Homologação das listas pela Comissão de Acompanhamento;
- Divulgação das listas (caso não haja lugar a reclamações).
- Nomeação dos elementos das Mesas da Assembleia Eleitoral pelo Diretor do
AELaranjeiras.
- Fim do prazo para reclamações relativas aos cadernos eleitorais (Serviços
Administrativos do Agrupamento).
- Aprovação da Mesa da Assembleia Eleitoral pelo Presidente do CG
- Afixação dos cadernos eleitorais definitivos.
- Realização do escrutínio;
- Ato eleitoral - Pessoal Docente;
- Ato eleitoral - Pessoal Não Docente;
- Ato leitoral – Alunos.
As mesas da assembleia eleitoral estarão abertas entre as 09.00h e as 17.00h,
exceto na escola sede do AELaranjeiras, onde encerrarão às 20.30h.
- Elaboração das atas dos resultados;
- Homologação dos resultados eleitorais pela Comissão de Acompanhamento;
- Apreciação e decisão dos protestos lavrados em ata.
- Afixação dos resultados mediante atas entregues;
- Publicitação dos resultados.

O Presidente da Comissão
Lisboa, 26 de abril de 2018
João Correia Paiva

