

AVISO
Eleição para o Conselho Geral
De acordo com os artigos 14º e 15 do Decreto-lei 75/2008, com a redação dada pelo Decreto–Lei n.º
137/2012, de 02 de Julho, bem como dos artigos 17º, 19º e 20º do Regulamento Interno, declaro aberto o processo
eleitoral para a eleição dos representantes do pessoal não docente para o Conselho Geral da Escola
Secundária de S. Lourenço.
Assim, e de acordo com os artigos atrás mencionados, definem-se os seguintes procedimentos e prazos:
1 - Os representantes do pessoal não docente candidatam-se através de listas, a formalizar em impresso
próprio à disposição dos interessados nos Serviços Administrativos e na página eletrónica da Escola..
2 - Cada lista deve conter a indicação de um candidato a membro efetivo bem como um candidato a membro
suplente, devendo cada candidato manifestar a sua concordância em integrar a referida lista, através de assinatura
no espaço destinado para esse efeito.
3 - As listas, assim organizadas, serão entregues nos Serviços Administrativos dirigidas ao Presidente do
Conselho Geral, até às 16 horas do próximo dia 7 de Dezembro de 2021, mediante a entrega de recibo ao
primeiro dos candidatos a membro efetivo, não podendo ser aceites quaisquer listas para além daquele prazo.
4 - O Presidente do Conselho Geral identificará as listas por ordem de entrada e por ordem alfabética a
começar na letra “A”.
5 - Após o termo do prazo indicado no ponto 3 o Presidente do Conselho Geral mandará, de imediato, afixar
cópias de todas as listas entregues e que respeitem as regras antes enunciadas, na portaria da Escola, para
conhecimento de todos os interessados.
6 - O ato eleitoral ocorrerá no próximo dia 14 de Dezembro, mantendo-se a urna aberta desde as 10 horas
até às 16:30 horas do mesmo dia, nos Serviços Administrativos.
7 - Para presidir ao ato eleitoral será constituída uma mesa a designar pelo Diretora.
8 - Compete ao presidente da mesa assegurar o normal funcionamento desta, bem como elaborar ata onde
constem, para além de todas as ocorrências verificadas, os resultados observados que deverão ser divulgados
imediatamente após a aprovação da ata.
Portalegre, 22 de Novembro de 2021
O Presidente do Conselho Geral

(João Gonçalo Rolo Viegas)

