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Regulamento do Processo Eleitoral  

para o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Dr. Azevedo Neves 

(excertos) 

Artigo 8º  

Eleição dos Representantes dos alunos  

1. Os representantes dos alunos devem ser eleitos, anualmente, em assembleia de 

delegados de turma do ensino secundário, de entre os seus membros.  

2. Nos termos do ponto 3 do artigo 50º do Decreto-lei nº 75/2008, de 22 de abril, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-lei n.º 137/2012 de 2 de julho , não podem 

ser eleitos ou designados, para os órgãos previstos no presente Decreto-lei, os alunos 

a quem tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida disciplinar 

sancionatória superior à de repreensão registada ou sejam ou tenham sido, no 

mesmo período, excluídos da frequência de qualquer disciplina ou retidos por 

excesso de faltas 

Artigo 12.º 

Listas de candidatura 

1. As candidaturas são entregues, em modelo especialmente concebido para o 

efeito, que se encontra em anexo a este regulamento, a fornecer pelos Serviços 

Administrativos da escola sede, identificando os candidatos a membros efetivos, 

em número igual ao das vagas a preencher, seguidos do mesmo número dos 

candidatos a membros suplentes. Deve constar: 

a) no caso dos docentes: o nome completo, o grupo de docência, situação 

profissional e a assinatura;  

b) no caso dos não docentes: o nome completo, a situação profissional e 

a assinatura; 
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  c) no caso dos alunos: o nome completo, idade, ano, turma e a assinatura. 

2. As listas deverão ser entregues, em envelope fechado e em mão, até ao dia 14 

de fevereiro, ao responsável pelos Serviços Administrativos da escola sede, 

sendo rejeitadas as que forem entregues após aquela data. Para efeitos de 

calendário, o processo eleitoral deste órgão será regido pelo horário destes 

serviços.  

 

Águas Livres, 02 de fevereiro de 2022 

 

A Presidente do Conselho Geral 

 

 

(Maria Eduarda Vieira) 

 

 

 

 


