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Agrupamento de Escotas José Maria dos Santos _ pinhal Novo

EIeição para os Representantes do pessoal Docente

ATO ELEITORAL PARA O CONSELHO GERAL

Mesa do Pessoal Docentê

ATA

Aos vinte e nove dias do mês de novembro, de dois mit e dezassete, na sata de professores da
escota sede do Agrupamento de Escotas José Maria dos 5antos , pinhar Novo, decorreu o âto
eteitoral para o Conselho ceral, referente ao quadrìónio de ZO17-2021 .----

Este ato eteitoral teve por base a tei em vigor o Decreto-Lei 75/zoog, de 22 de abril, com a
nova redação dada peto Decreto-Lei n.' 137 /2012, de 2 de jutho, nomeadamente artigos .14.",

15.",16',49.'e 50', o códìgo do procedimento Administrativo, o Regutamento lnterno do
Agrupamento, o Regìmento do consetho Geral e o Regutamento deste Ato Etejtorat, aprovado
em vinte e sete de setembro de dois mit e dezassete, em reunião do ConseLho Gerat. -l- -,-,- ,

A Mesa EteitoraI funcìonou entre as oito horas e trinta minutos e as dezasseis horas e trinta
minutos, conforme previsto, não se tendo registado quaLquer situação imprevista ou
recLamação.

Resultados da eteição para o pessoal Docente do Agrupamento de Escor.as Jose Maria dos
Santos Pinhal Novo ------------.

Número de Eteitores: 18ó

Número de Votantes: 135

Número de votos na Lista A: 123

Votos Nutos: 1

Vôtos em Branco: 11

Candidatos Eteitos:

- Crjstina Maria de Carvalho Baptìsta Vasques Rodrigues (Grupo 250)

'Manueta Rosâlina dos Santos BoteLho Esteves Djas Cavaco (Grupo 200)

- Antónjo Hugo Pascoal eueiroz dos Santos (Grupo 200)

- Helena Rosa Bâtista Costa (Grupo 500)

- Vicência Rjta Faustino Moreìra (Grupo 300)

' lsabel Maria Salvado do Carmo Godjnho (pré-escotar)

- Eugeniâ Maria Gomes Ribeiro David (1. Cicto)

os resuttados serão afixados nos tocais previstos, de acordo com o ponto g, atínea 3 e ponto
í7 do Regutamento, deste Ato Eteitorat.

Nada mais havendo a trataÍ ou a registar lavrou-se a presente ata que seguirá para asjnstâncias superioTes e será arquivada no dossier do Consetho Gerat. --,__-,,_____
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Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos - Pinhal Novo

Os membros da Mesa Eleitorat do Pessoal Docente

( Marìa da Graça Passos representante do Pre-EscoLar)

J,l'{,* irrn,n 8,^,-o*. €* uax(5 -,
{Vitatjna CarvaLho representante ao l" CXtol -.'

- Lista A

Pinhal Novo, 27 de novembro de 2017

(Rosária Arro

(Vicênciã Ritã Moreira - representante dos 2" e 3'Ciclos)

Detegadas

(Margarida Canceta )


