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Aos cinco dias do mês de julho de dois mil e dezassete, pelas dezasseis horas, na sala vinte e

um da escola sede do Agrupamento de Escolas Marquesa de Alorna, reuniu-se o Conselho

Geral com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único - Eleição do Diretor do Agrupamento.

As presenças foram registadas em mapa, conforme anexo um.

Previamente ao início da ordem de trabalhos, foi efetuado um enquadramento geral do

procedimento concursal, tendo os conselheiros presentes sido informados de que o aviso

inicialmente aprovado foi alvo de uma retificação, conforme proposta da DSGRHF, anexando-

se para o efeito o aviso e a respetiva retificação e que constituem o anexo dois da pressente

ata.

Após leitura das atas da corrussao, em anexo (anexo três) e da entrega do relatório da

comissão especializada para a eleição do diretor (anexo quatro), que teria que ser recolhido no

final, foram os conselheiros igualmente informados pelo presidente do Conselho Geral da

existência de um email remetido dia vinte e um de julho de dois mil e dezassete pela candidata
excluída.

Foram, igualmente informados que o presidente do Conselho Geral e a Comissão especializada

consideram que o email ora remetido não mereceu provimento para efeitos de recurso.

o email remetido pela candidata excluída mereceu resposta por parte do Presidente do

Conselho Geral no dia vinte e três de junho de dois mil e dezassete.

Foram distribuídas folhas em branco para que a votação fosse efetuada, tendo-se procedido à
votação. O candidato Pedro Frazão de Faria foi eleito por unanimidade, recolhendo dez votos,

isto é, a totalidade dos presentes.

Por último, foram os conselheiros informados que, caso não exista pronúncia em contrário, a

decisão será tacitamente homologada, conforme ponto 4 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º

137/2012 de dois de julho, considerando os dez dias úteis posteriores à comunicação pelo

presidente do Conselho Geral à DSGRHF/DGAE.

E nada mais havendo a tratar, foi lida a presente ata aos conselheiros que a aprovaram, por

unanimidade, tendo-se dado de seguida por encerrada a reunião às dezassete horas e

dezoito minutos da qual se lavrou a presente ata que vai ser assinada nos termos da lei.

A secretária: 4kxvodl\/~ e-----
O Presidente do Conselho Geral: ~)y


