MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS DE PADRE
BENJAMIM SALGADO

Eleição dos
Representantes dos Pais e Encarregados de Educação
ao Conselho Geral do Agrupamento de Escolas
de Padre Benjamim Salgado
De acordo com o 9º ponto do artigo 9º do Regulamento Interno, convoco os Pais e
Encarregados de Educação para a eleição dos seus representantes no Conselho Geral.
O processo eleitoral em curso decorrerá do seguinte modo:
1. Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação candidatam-se à
eleição através da apresentação de listas constituídas por quatro membros
efetivos e quatro suplentes, por indicação das respetivas estruturas
representativas dos Pais e Encarregados de Educação.
2. As listas referidas no número anterior deverão ser entregues nos serviços
administrativos da AEPBS, até às 17:00h do dia 18/01/2021;
3. Cada lista pode indicar um representante para acompanhar todos os atos da
eleição.
4. As listas, depois de rubricadas, são afixadas no polivalente da escola Padre
Benjamim Salgado, sendo identificadas por uma letra seguindo a ordem
alfabética crescente de acordo com a data de entrada nos serviços
administrativos.
5. As listas têm de conter a indicação dos candidatos(as) a membros efetivos, bem
como a membros suplentes.
6. A eleição através de sufrágio secreto e presencial, decorrerá no dia 19/01/2021
de novembro, no polivalente da Escola Secundária Padre Benjamim Salgado das
18:30 às 19:30.
7. Os resultados do ato eleitoral serão transcritos na respetiva ata, a qual será
assinada pelos membros a mesa, bem como pelos representantes das listas
concorrentes e publicados no prazo de 24 horas.
Agrupamento de Escolas de Padre Benjamim Salgado, 22 de dezembro de 2020
O Presidente do Conselho Geral do AEPBS
___________________________
(Carlos Filipe dos Santos Lima)
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