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|ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DOS ALUNOS NO CONSELHO GERAL| 

 
 

EDITAL 
 

Finda a qualidade segundo a qual foi eleito o representante dos Alunos no Conselho Geral para o biénio 

2019/2021 e, dando cumprimento ao disposto no Regime Jurídico de Autonomia, Administração e Gestão dos 

Estabelecimentos Públicos da Educação Pré-Escolar e dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto-

Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho e o art.º 12 do 

Regulamento Interno do Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém, declaro aberto, com efeitos imediatos 

a partir do dia de afixação do presente edital, o processo eleitoral para o representante dos Alunos no 

Conselho Geral para o biénio 2020/2022. 

No sentido de dar cumprimento ao legislado é apresentada a seguinte calendarização deste processo. 

 

Datas 
 

Procedimentos 
 

23.10.2020 

 

 Abertura do processo eleitoral para representação dos Alunos no Conselho Geral do 
AESC. 

 Publicação do edital de abertura. 
 Publicitação do regulamento eleitoral específico. 
 Divulgação do modelo de suporte próprio para a constituição de listas de Alunos. 
       (Habituais locais de estilo; página eletrónica do AESC; serviços de administração escolar) 
 

23.10.2020 
 a 

30.10.2020 

 

 Entrega das listas dos candidatos a representantes dos Alunos (serviços de 
administração escolar). 

 

Até 
02.11.2020 

 

 Publicitação das deliberações da comissão de acompanhamento do processo 
eleitoral.   

 Afixação das listas de Alunos admitidas ao ato eleitoral (habituais locais de estilo; página 
eletrónica do AESC). 

 

Até 
05.11.2020 

 

 Designação dos membros da mesa da assembleia eleitoral e sua publicitação (habituais 
locais de estilo). 

 

 
09.11.2020 

 
 Ato eleitoral para o representante dos Alunos (ESMF e EBFAV). 

10.11.2020 

 

 Publicitação dos resultados do ato eleitoral (habituais locais de estilo; página eletrónica do 
AESC). 

                                                                     

                                                                                 Agrupamento de Escolas de Santiago do Cacém                                                               

                                                                                              A Presidente do Conselho Geral 
                                                                                          Anabela da Conceição Alves Gonçalves 


