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CONSELHO GERAL 
 

AVISO 

Eleição do representante dos Alunos no Conselho Geral 

Na impossibilidade do exercício do cargo pela anterior representante eleita e cumprindo o dis-
posto no artigo 12 do Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, informo os alunos deste agru-
pamento que se encontra aberto o processo eleitoral para a sua representação no Conselho 
Geral do Agrupamento de Escolas de Mirandela. 

Assim, dando cumprimento às disposições legais vigentes, é apresentada a seguinte calendari-
zação deste processo: 

 

DATA PROCESSO LOCAL 

10/10 
Publicitação de abertura do processo 
eleitoral 

Escolas do Agrupamento 
Plataforma Moodle AEM 

17/10 
Prazo da entrega das listas de candidatura  
(Serviços Administrativos, durante o período de 
expediente) 

Serviços administrativos AEM 

18/10 Validação das listas de candidatas  

19/10 Publicação das listas validadas 
Escolas do Agrupamento 
Plataforma Moodle AEM 

20/10 a 31/10 Período de campanha eleitoral  Escolas do Agrupamento 

02/11 Eleição do representante dos alunos Polivalente da escola sede 

03/11 Publicação dos resultados 
Escolas do Agrupamento 
Plataforma Moodle AEM 
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Disposições gerais: 

O presente processo eleitoral destina-se a eleger um representante dos alunos no Conselho 
Geral para o biénio 2022-2024.  

As listas concorrentes devem obedecer ao disposto no Artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 137/2012, 
de 2 de julho. 

Os candidatos das listas, eleitores e membros da mesa da assembleia eleitoral devem cumprir 
a idade de 16 anos até ao dia 2 de novembro de 2022. 

Cada lista candidata deverá ser composta por um candidato a membro efetivo, um candidato a 
membro suplente e dois elementos representantes para a mesa da assembleia eleitoral.  

As listas concorrentes ao ato eleitoral serão apresentadas nos serviços administrativos do 
Agrupamento, em formulário próprio (anexo) e dentro da data calendarizada. 

As eleições decorrerão em sistema de voto secreto, presencial, depositado em urna, funcio-
nando no polivalente da escola sede no horário: 9h00 – 13h00  

 

 

Escola Secundária de Mirandela, 10 de outubro de 2022 

 O Presidente do Conselho Geral 

  ____________________________ 
  João José Fernandes Bento 

 


