CALENDARIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL
CONSTITUIÇÃO DO CONSELHO GERAL 2021-2025
(Decreto-Lei nº 75/2008, de 22 de abril)

No sentido de dar cumprimento às disposições legais vigentes, é apresentada a calendarização do
processo eleitoral.

Data

20 de outubro
de 2021

20 de outubro

21 de outubro

21 de outubro

21 de outubro

27 e 28 de
outubro

Procedimento

Afixação do Regulamento Eleitoral

Observações

Página eletrónica da Escola e átrio do
pavilhão administrativo (também
disponível nos Serviços Administrativos)

Afixação da calendarização e avisos
de abertura

Afixação dos cadernos eleitorais
provisórios, para consulta pública, no
átrio do pavilhão administrativo

Átrio do pavilhão administrativo

Até ao 2.º dia útil seguinte à sua
afixação os eleitores poderão
reclamar junto da Presidente do
Comissão Eleitoral, por escrito, de
qualquer irregularidade patente nos
cadernos.
Depois de analisadas as
reclamações, caso existam e
efetuadas as correções necessárias,
os cadernos eleitorais serão
considerados definitivos

Envio de carta à Associação de Pais
e Encarregados de Educação

Indicação dos 4 representantes para
o Conselho Geral

Envio de carta ao Presidente da
Câmara Municipal de Vila Nova de
Gaia

Indicação de 2 representantes do
município

Reuniões com os alunos dos 10º, 11º
e 12º anos – informações sobre a
constituição e funcionamento do
Conselho Geral, assembleia eleitoral
e candidaturas

Auditório / Salas
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Data

28 de outubro
4 de
novembro

Procedimento

Observações

Reunião com os alunos que estão a
frequentar o curso EFA

Às 19:30

Data limite para a apresentação de
candidaturas – PD, PND e Alunos

Até às 16:00, nos Serviços
Administrativos

8 de
novembro

Preparação de boletins de voto e
urnas para as eleições dos
Conselheiros

8 de
novembro

Afixação das listas depois de
verificada a sua conformidade

Página eletrónica da Escola e átrio do
pavilhão administrativo

11 de
novembro

ATO ELEITORAL
Pessoal docente
Pessoal não docente
Alunos do Regime Diurno
Alunos do Regime Noturno

Das 9 às 16h00 / Biblioteca
Das 9 às 16h00 / Biblioteca
Das 9 às 16h00 / Salas
Das 19 às 21h00 / Sala 36

11 de
novembro

Elaboração das atas relativas aos
atos eleitorais

12 de
novembro

Afixação e publicitação dos resultados
eleitorais

Página eletrónica da Escola e átrio do
pavilhão administrativo

Tomada de posse do Conselho Geral

Dependente da cooptação dos
membros da Comunidade Local

novembro

Não dispensa a consulta do Regulamento Eleitoral

Arcozelo, 20 de outubro de 2021
A Presidente do Conselho Geral
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