AGRUPAMENTO DE ESCOLAS VIEIRA DE ARAÚJO
ESCOLA EB/S VIEIRA DE ARAÚJO
VIEIRA DO MINHO

Convocatória
Eleição da Comissão Paritária
Ao abrigo do nº 6 do Artigo 59º da Lei nº 66- B/2007, de 28 de dezembro convoco todo o Pessoal
Não Docente em exercício de funções no Agrupamento de Escolas Vieira de Araújo, para eleger em
27 de dezembro de 2018, das 9h30 às 12h30 horas, na sala anexa à Direção, por sufrágio secreto e
presencial, os representantes do Pessoal Não Docente na Comissão Paritária para o biénio 2019/2020.
Calendário Eleitoral
1- As listas devem ser constituídas por 6 (seis) elementos sendo 2 (dois) efetivos e 4 (quatro)
suplentes.
2- As listas devem ser entregues até às 17 horas do dia 19 de dezembro na Direção.
3- São eleitores todos os elementos do pessoal não docente do Agrupamento.
4- São elegíveis todos os elementos do pessoal não docente do Agrupamento.
Mesa Eleitoral
1- A mesa eleitoral é única, sendo constituída por três membros efetivos e um membro suplente
escolhidos em reunião geral do Pessoal Não Docente, para esse efeito convocada pelo Diretor.
2- O pessoal Não Docente fica nestes termos convocado para uma Reunião Geral a ter lugar no
dia 20 de dezembro às 12 h na sala adstrita à Direção.
3- Na ausência dessa indicação dos membros da mesa de voto, os mesmos serão designados pelo
Diretor até quarenta e oito horas antes da realização de ato eleitoral.
4- Os membros que irão constituir a mesa de voto ficarão dispensados do exercício dos seus deveres
funcionais no dia que tem lugar a eleição.
5- Os restantes trabalhadores estarão também dispensados do exercício dos seus deveres funcionais
pelo período estritamente indispensável para o exercício do direito de voto.
6- Os resultados do ato eleitoral deverão ser comunicados ao Diretor até ao dia 27 de dezembro de
2018.
7- As informações, listas e demais documentos referentes à presente eleição serão publicitados na
página eletrónica do Agrupamento e afixados no átrio e sala de funcionários.

Vieira do Minho, 17 de dezembro de 2018
O Diretor,
______________________________
(Fernando Gomes)

