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EDITAL 

AVISO DE ABERTURA PARA A ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DOS ALUNOS NO 
CONSELHO GERAL (18 e 19.10.18) 

 
 

No cumprimento do disposto no artigo 15º do Decreto – Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, com 
a redação dada pelo Decreto -Lei n.º 137/2012 de 2 julho, declaro aberto, com efeitos a contar do 
dia imediato ao do presente Aviso de Abertura, o processo para a eleição dos representantes 
dos alunos no conselho geral do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda. 

 
Este processo desenvolve-se de acordo com as seguintes normas:  

1. São eleitores todos os alunos que, à data da eleição, tenham o seu processo de matrícula 
regularizado; 

2. São elegíveis todos os alunos maiores de 16 anos de idade que, à data da eleição, tenham 
o seu processo de matrícula regularizado; 

3. Os cadernos eleitorais serão disponibilizados, para consulta, a partir do dia 15 de outubro 
de 2018, nos Serviços Administrativos da Escola Sede; 

4. As listas candidatas deverão indicar dois candidatos efetivos; 
5.  As listas candidatas poderão ainda apresentar candidatos suplentes (no máximo de dois); 
6. As candidaturas são formalizadas em impresso elaborado para o efeito que os 

interessados deverão levantar nos serviços administrativos da Escola Secundária 
Francisco de Holanda; 

7. Cada lista concorrente poderá designar dois representantes (um efetivo e um suplente) 
para acompanhar a normalidade do ato eleitoral; 

8. As l istas dos alunos devem ser entregues até às 13:00 horas do dia 17 de 
outubro de 2018, nos Serviços Administrativos da Escola Secundária Francisco de 
Holanda, dentro de envelope fechado, dirigido ao Presidente do Conselho Geral ou 
diretamente ao Presidente do Conselho Geral; 

9. O presidente do Conselho Geral dispõe de doze horas para validar as candidaturas, 
devendo o primeiro candidato de cada lista proposta estar disponível nesse prazo para 
responder a quaisquer esclarecimentos que o presidente do Conselho Geral entenda por 
necessários; 

10. Após a verificação dos requisitos relativos à constituição das listas e decorridos os prazos 
referidos no número anterior, as listas validadas serão afixadas no átrio da escola sede e 
divulgadas na página eletrónica do Conselho Geral (http://cgeralaefh.weebly.com); 

11. As listas definitivas serão referenciadas por ordem alfabética, com letras maiúsculas, de 
acordo com a ordem de entrega; 

12. As l istas definit ivas serão public i tadas até às 09:00h do dia 18 de outubro de 
2018 no átrio da Escola Secundária Francisco de Holanda e na página electrónica do 
Conselho Geral. 

13. O processo eleitoral realiza-se por sufrágio secreto e presencial; e decorrerá 
paralelamente às eleições para a Associação de Estudantes da Escola Secundária 
Francisco de Holanda; 



14. A mesa eleitoral é a definida para as eleições para a associação de estudantes; 
15. As eleições decorrerão nos dias 18 e 19 de outubro de 2018 na biblioteca da 

Escola Sede. 
16. No ato de votar, sempre que haja dúvidas por parte de qualquer dos membros da Mesa da 

Assembleia Eleitoral sobre a identificação de qualquer votante, poderá ser exigida a sua 
identificação, através de documento atualizado, contendo fotografia. 

17. Após o ato eleitoral, proceder-se-á à abertura pública da urna e contagem de votos, sendo 
lavrada a ata que deverá conter a transcrição dos resultados obtidos e ser assinada pelo 
presidente e pelos dois secretários da Mesa da Mesa da Assembleia Eleitoral e 
representantes das listas. 

18. São considerados votos nulos todos os boletins rasurados e votos brancos todos os 
boletins em branco; 

19. As reclamações ou impugnações devem ser fundamentadas e entregues ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Eleitoral e exaradas em ata. 

 
 

Guimarães, 15 de outubro de 2018 
 

O Presidente do Conselho Geral 
 

  
(Rui Vítor Poeiras Lobo da Costa)  


