
 

 

 

 

 

Processo Eleitoral para o Conselho Geral 

2021/2025 

CALENDÁRIO 

DATA PROCEDIMENTOS 

25 de janeiro 

Reunião do Conselho Geral: 

a) Apresentação do processo eleitoral para o Conselho Geral; 

b) Organização do processo eleitoral para o Conselho Geral e 

aprovação dos seguintes documentos: 

Doc. 1 – Cronograma eleitoral; 

Doc. 2 – Regulamento Eleitoral-Normas práticas do processo 

eleitoral; 

Doc. 3 – Modelo de Lista. 

c) Constituição da Comissão Eleitoral. 

03 de março 

Publicitação da abertura do processo eleitoral: 

a) Afixação do Regulamento Eleitoral; 

- Normas práticas do processo eleitoral; 

b) Verificação dos cadernos eleitorais e afixação dos doc. 

Provisórios; 

c) Início do prazo de reclamação dos cadernos eleitorais, 

nos serviços administrativos. 

05 de março 

Fim do prazo para apresentação de reclamações dos cadernos 

eleitorais:  

a) Homologação dos cadernos eleitorais; 

b) Afixação do documento definitivo. 



15 de março 
Início do prazo para apresentação de listas ao Conselho Geral: 

Pessoal Docente e Pessoal Não Docente. 

19 de março 
Fim do prazo para apresentação de listas ao Presidente do 

Conselho Geral: Pessoal Docente e Pessoal Não Docente. 

25 de março 

Reunião da Comissão eleitoral: 

a) Verificação e validação das listas; 

b) Publicitação das listas – Afixação provisória; 

c) Início do período de reclamação sobre as listas. 

29 de março 

Reunião da Comissão eleitoral: 

a) Fim do período de reclamação sobre as listas; 

b) Afixação definitiva das listas. 

30 de março Início do período de campanha eleitoral. 

05 de abril Fim do período de campanha eleitoral. 

06 de abril 

Eleição das mesas eleitorais: 

1. Reunião Geral do pessoal docente; 

2. Reunião Geral do pessoal não docente; 

 

08 de abril 

Dia das Eleições: 
 

1. Assembleia eleitoral do pessoal docente; 

2. Assembleia eleitoral do pessoal não docente. 

08 de abril 
Elaboração das atas das assembleias eleitorais: registo dos 

resultados eleitorais. 

08 de abril 

Resultados eleitorais: 

1. Afixação provisória dos resultados eleitorais; 

2. Início do período de reclamações sobre os resultados 

eleitorais; 



15 de abril 

Reunião da Comissão eleitoral: 

1. Homologação dos resultados eleitorais; 

2. Afixação definitiva dos resultados eleitorais; 

15 de abril 
Retificação do ato eleitoral- caso ocorra qualquer situação que 
impeça a eleição, proceder-se-á nesta data a novo ato eleitoral. 

30 de abril Convocatória para tomada de posse dos novos conselheiros. 

10 de maio 

Reunião do Conselho Geral: 

1. Tomada de posse dos representantes do Pessoal Docente; 

2. Tomada de posse dos representantes do Pessoal Não 

Docente; 

3. Tomada de posse dos representantes das autarquias; 

4. Tomada de posse dos representantes dos pais e 

encarregados de educação; 

5. Cooptação dos representantes da comunidade local; 

6. Eleição do Presidente do Conselho Geral. 

 

 

Paços de Ferreira, 25 de janeiro de 2021 

O Presidente do Conselho Geral 

 

___________________________________ 
(Pedro Casimiro Pereira Sousa) 


