
  

 

 

          CONSELHO GERAL  
 

   CRONOGRAMA ELEITORAL 
        

            Representantes dos Pais e Encarregados de Educação 
 

De acordo com o disposto no Artigo 16° do regulamento eleitoral, apresenta-se o cronograma1 dos 
procedimentos relacionados com o processo eleitoral dos  representantes dos pais e encarregados de 
educação  no Conselho Geral. 
 

 
    28 de julho de 2016  Aprovação do regulamento eleitoral para o Conselho Geral e nomeação da comissão 

eleitoral. 

 

    21 de setembro de 2016 

 

 Abertura do processo eleitoral – Edital. 

 Publicação do  regulamento/cronograma eleitoral e  do formulário para a constituição 

das listas candidatas ao processo eleitoral (www.aeddinis-st.org).
2
 

 Envio de uma informação sobre a abertura do processo eleitoral aos Presidentes das 

Associações de Pais/E.Ed. das escolas do Agrupamento. 

      

   28 de setembro de 2016 
 

 Convocatória da Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educação com funções 

de Assembleia Eleitoral. 

 

   16    10  de outubro de 2016 
 

 Afixação dos cadernos eleitorais provisórios em todas as escolas do Agrupamento.
2
  

23     14  de outubro de 2016  Data limite para a entrega nos serviços administrativos da escola sede das listas 

candidatas ao processo eleitoral . 

 
24     17 de outubro de 2016  Afixação em todas as escolas do Agrupamento e publicação na página eletrónica das 

listas candidatas admitidas ao processo eleitoral. 

    19 de outubro de 2016 

 

 Data limite para a comunicação, através do envio de e-mail para 

comissaoeleitoral.cg@gmail.com,  de eventuais irregularidades nos cadernos 

eleitorais. 

  
 
   30    21 de outubro de 2016  Assembleia Geral de Pais e Encarregados de Educação com funções de Assembleia 

Eleitoral ( Escola Básica e Secundária D.Dinis / Escola Básica da Agrela e Vale do Leça) 
 30 d 

             

            25 de outubro de 2016 
 Afixação do resultado eleitoral em todas as escolas do Agrupamento e publicação na 

respetiva página eletrónica. 

1
A consulta do cronograma não dispensa a leitura, na íntegra, do regulamento eleitoral para a eleição dos representantes dos 

pais/encarregados de educação e representante dos alunos no conselho geral, publicado na página eletrónica do Agrupamento. 
2
Também disponível nos serviços administrativos da Escola Básica e Secundária D.Dinis e Escola Básica da Agrela e Vale do Leça 

    

Santo Tirso, 21 de setembro de 2016 

A presidente do Conselho Geral 
 

http://www.aeddinis-st.org).2/

