
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GIL EANES 
 

CONVOCATÓRIA DA ASSEMBLEIA ELEITORAL 
 

PESSOAL DOCENTE 
 

CONVOCATÓRIA 
 

Nos termos do disposto nos artigos 12º,13º, 14º, 15º, 16º do Decreto-Lei nº. 75-2008, 
de 22 de Abril, e nos artigos 12º,13º, 14º, 15º, 16º do Decreto-Lei nº. 137 - 2012, de 2 
de julho e do regulamento interno do Agrupamento de Escolas Gil Eanes, artigos 6º, 
7º, 8º, 9º e 10º,11º,12º, 13º, 14º e 15º convoco a Assembleia Eleitoral para o próximo 
dia 26 de fevereiro de 2016, a partir da 9 h até às 18 h, na sala de professores da 
Escola Secundária Gil Eanes e na Escola EB 2,3 das Naus, a fim de eleger os 
representantes do pessoal docente no Conselho Geral. 
 
A eleição far-se-á por listas, devendo cada uma delas respeitar o seguinte: 
 

 Cada lista deverá conter a indicação dos 8 (oito) candidatos a membros efectivos, bem 
como a indicação de 4 (quatro) candidatos suplentes; 

 

 As listas deverão integrar educadores de infância e professores do 1º ciclo. 
 

 As listas, depois de devidamente preenchidas e rubricadas por todos os candidatos, 
deverão ser entregues nos Serviços Administrativos do Agrupamento até às 16 horas do 
dia 23 de fevereiro de 2016. 

 

 As listas serão datadas e rubricadas pelo Presidente do Conselho Geral ou por quem 
legalmente o substitua que lhes atribuirá uma letra por ordem alfabética, de acordo com a 
data de entrada, e as afixará em vitrina à entrada das Escolas Secundária Gil Eanes e EB 
2,3 das Naus; . 

 

 Cada lista poderá indicar até dois delegados para acompanharem todos os actos da 
eleição. 

 

 O processo eleitoral realiza-se por sufrágio secreto e presencial, mantendo-se as urnas 
abertas durante um período das 9 h até às 18 h, a menos que tenham votado todos os 
eleitores. 

 

 A abertura das urnas será efectuada perante a respectiva Assembleia Eleitoral, lavrando-se 
acta, a qual será assinada pelos componentes da mesa e pelos restantes membros da 
Assembleia que o desejarem. 

 

 A conversão de votos em mandatos faz-se de acordo com o método de representação 
proporcional da média mais alta de Hondt; 

 

 Estará disponível nos Serviços Administrativos do Agrupamento um impresso próprio para 
a formalização das listas. 

 
 
Lagos, 2 de fevereio de 2016. 

 
O Presidente do Conselho Geral  

_____________________________________ 
(Paulo Alexandre da Silva Cabrita Grade) 


