
 
        

 

 
 

 

 

CONSELHO GERAL – AESM 
 

EDITAL 
 

 
ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL PARA OS REPRESENTANTES DOS PAIS E ENCARREGADOS DE 

EDUCAÇÃO NO CONSELHO GERAL DO AESM 
(BIÉNIO 2020-2022) 

 
1. Ao abrigo do disposto no artigo 3º do Regulamento Eleitoral do Conselho Geral do Agrupamento 

de Escolas Sá de Miranda (AESM), determino a abertura do processo para a eleição dos 

representantes dos pais e encarregados de educação no Conselho Geral do AESM. 

2. O processo eleitoral rege-se pelas normas constantes no regulamento eleitoral, pelo disposto no 

presente edital e pela lei. 

3. Os cadernos eleitorais serão apresentados até ao dia 12 de outubro e poderão ser apresentadas 

reclamações até ao dia 14 de outubro, nos termos do disposto no artigo 13º do regulamento 

eleitoral. 

4. A eleição decorre no dia 16 de outubro, entre as 19H00 e as 21H30, nos termos do disposto no 

artigo 9º do regulamento eleitoral. 

5. A assembleia geral de pais e encarregados de educação do AESM é, dirigida, nos termos do 

regulamento eleitoral, por uma mesa eleitoral constituída pelo conjunto dos presidentes e 

secretários das mesas das assembleias gerais das associações de pais e encarregados de 

educação existentes no do agrupamento, que entre si escolhem o presidente e o vice-

presidente da mesa. 

6. O processo eleitoral desenrola-se no seguinte calendário: 

6.1. Até às 16H30 do dia 12 de outubro, decorre o período de apresentação de candidaturas, 

formalizadas em impresso próprio a fornecer pelos serviços administrativos e a entregar nos 

mesmos serviços em sobrescrito fechado dirigido ao presidente da mesa eleitoral; 

6.2. A lista contendo todos os candidatos a representantes dos pais e encarregados de educação 

é afixada até ao dia 14 de outubro, nos termos do artigo 7º do regulamento eleitoral; 

6.3.A votação decorre no dia 16 de outubro entre as 19H00 e as 21H30, nos termos do disposto 

no artigo 9º do regulamento eleitoral. 

 

Agrupamento de Escolas Sá de Miranda, 01 de outubro de 2020 

O Presidente do Conselho Geral: Fausto Alves Farinha 

 

 
 

               


