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ELEIÇÕES DO CONSELHO GERAL TRANSITÒRIO 

 

Ata da Mesa da Assembleia Eleitoral do Representante dos alunos 

 

Constituição da Mesa da Assembleia:----------------------------------------------------------------- 

Presidente: João Pedro Paz Amorim – 12.º Ano Turma D ------------------------------------------ 

Vice  Presidente: Catarina Chaves dos Santos Martins Beja – 12.º Ano Turma D------------ 

Secretário: Maria Madalena Varela Matos – 11.º Ano Turma D------------------------------------ 

Vogal: Rodrigo Silva Rosa Oliveira -12º Ano Turma C----------------------------------------------- 

Vogal: José Pedro Santos Fernandes Duque Paulo – 11º Ano Turma C------------------------ 

Dia da votação: 8 (oito) de Outubro de 2013 (dois mil e treze) ----------------------------------- 

Hora de início da votação: 9horas----------------------------------------------------------------------- 

Hora do encerramento da votação: 18horas--------------------------------------------------------- 

Após o encerramento da urna procedeu-se à contagem dos votos em local público, 

tendo-se apurado os seguintes resultados:-------------------------------------------------------------- 

Número de eleitores inscritos nos cadernos eleitorais:357------------------------------------ 

Número de votos entrados na urna:60 ---------------------------------------------------------------- 

Número de eleitores inscritos nos Cadernos eleitorais que não votaram:297----------- 

Percentagem de votantes, relativamente ao número total de eleitores inscritos nos 
cadernos eleitorais: 17 %---------------------------------------------------------------------------------- 

Abstenção em percentagem: 83 %---------------------------------------------------------------------- 

Distribuição dos votos relativamente ao número de votos entrados na urna:------------------- 

Lista A:34 votos ( 57%)--------------------------------------------------------------------------------------- 

Votos Nulos:  23   votos( 38 %)---------------------------------------------------------------------------- 

Votos em branco: 3 votos(  5   %)---------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verificou-se que não foram apresentados protestos pelos eleitores e/ou pelos 

representantes das listas no decurso do ato eleitoral.------------------------------------------------ 

O Presidente da Mesa da Assembleia de voto vai de imediato tornar público os 

resultados da votação. E, a mesma vai entregar à Presidente do Conselho Geral da 

Escola Sede todos os documentos utilizados e recebidos durante o ato eleitoral, 
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designadamente, os boletins de voto não utilizados, os boletins entrados na urna com os 

votos válidos, votos em branco e votos nulos, os Cadernos Eleitorais, bem como a 

presente ata, depois de assinada.------------------------------------------------------------------------- 

Presidente:  

Vice  Presidente:  

Secretário:  

Vogal:  

Vogal:  

 

 

 

 

 

                                


