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A.E.F.Holanda	  

AGRUPAMENTO	  DE	  ESCOLAS	  FRANCISCO	  DE	  HOLANDA	  	  

Conselho	  Geral	  Transitório	  

 
EDITAL 

AVISO DE ABERTURA 
 PARA  A ELEIÇÃO DOS REPRESENTANTES DOS DOCENTES NO CONSELHO 

GERAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS FRANCISCO DE HOLANDA 
 

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 e nos termos do Regulamento 
Eleitoral, aprovado pelo Conselho Geral Transitório, declaro aberto, com efeitos a contar do dia 
imediato ao do presente Aviso de Abertura, o processo para a eleição dos representantes 
dos docentes, no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda, que 
decorrerá entre o dia 14 de outubro e o dia 5 de novembro de 2014. 

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

1. São eleitores todos os docentes e formadores, em efetividade de funções no 
agrupamento de escolas, nos termos do artigo 14.º do decreto-lei nº 137/2012, de 2 de 
julho; 

2. São elegíveis todos os docentes de carreira com vínculo contratual com o Ministério da 
Educação e Ciência e em efetividade de funções nas escolas do agrupamento; 

3. Nos termos do artigo 50º do Decreto-lei nº 75/2008 de 22 de abril não poderão ser 
candidatos: 
a) Os docentes a quem tenha sido aplicada pena disciplinar superior a multa, durante o 
cumprimento da pena e nos quatro anos posteriores ao seu cumprimento; 
b) O disposto na alínea anterior, não é aplicável ao pessoal docente reabilitado nos 
termos do Estatuto Disciplinar dos Funcionários e Agentes da Administração Central, 
Regional e Local. 

4. Os cadernos eleitorais serão disponibilizados, para consulta, a partir do dia 17 de 
outubro de 2014, nos Serviços Administrativos da Escola Sede e da Escola EB2/3 
Egas Moniz;  

5. As listas candidatas deverão ser compostas por oito elementos efetivos e oito 
suplentes, devendo assegurar, sempre que possível, a representação de todos os 
ciclos de ensino do agrupamento. 

6. As candidaturas são formalizadas em impresso elaborado para o efeito que os 
interessados deverão levantar nos Serviços Administrativos da Escola sede do 
Agrupamento ou aceder à página eletrónica do Conselho Geral Transitório com o 
endereço http://cgeralaefh.weebly.com. 

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

8. As listas devem ser entregues até às 17:00 horas do dia 27 de outubro de 2013, nos 
Serviços Administrativos da escola sede do Agrupamento, dentro de envelope fechado, 
dirigido ao Presidente do Conselho Gera Transitório. 

9. Após a verificação dos requisitos relativos à constituição das listas, pela comissão do 
Conselho Geral Transitório, os respetivos representantes das listas serão informados 
num prazo de dois dias úteis da conformidade ou inconformidade da lista que 
representam, devendo num prazo de dois dias úteis, a partir da notificação, sanar 
qualquer deficiência apontada. 
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10. Após a verificação dos requisitos relativos à constituição das listas e decorridos os 
prazos referidos no número anterior, as listas validadas serão afixadas em todos os 
estabelecimentos de ensino do Agrupamento, na data designada na calendarização do 
processo eleitoral e divulgadas na página eletrónica do Conselho Geral Transitório 
(http://cgeralaefh.weebly.com). 

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

12. O processo eleitoral realiza-se por sufrágio secreto e presencial. 
13. A mesa eleitoral é composta por um presidente, dois secretários e dois suplentes 

indicados pelo Presidente do Conselho Geral Transitório do Agrupamento. 
14. No dia 5 de novembro de 2014, decorrerão as eleições para os representantes dos 

docentes, na biblioteca da escola sede e na biblioteca da escola EB2/3 Egas Moniz; 
15. Os docentes da Escola Secundária Francisco de Holanda, da Escola EB1 da Pegada, 

da Escola EB1/JI de Santa Luzia, bem como os docentes que lecionam 
cumulativamente na Escola Secundária Francisco de Holanda e em qualquer outra 
escola do agrupamento votam na biblioteca da escola sede, enquanto os docentes da 
Escola EB2/3 Egas Moniz votam na biblioteca deste estabelecimento de ensino; 

16. Antes do ato eleitoral serão entregues, ao presidente da mesa, os cadernos eleitorais, 
boletins de voto, urna para o lançamento de votos e impressos para elaboração da ata 
do processo eleitoral; 

17. As urnas manter-se-ão abertas das 9 às 19 horas. 
18. 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. 

19. 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. 

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

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

Guimarães, 14 de outubro de 2014 
 

O Presidente do Conselho Geral transitório 
 

 
 

_____________________________________ 
 (Rui Vítor Costa) 


