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Agrupamento de Escolas José Maria dos Santos _ pinhal Novo

Eleição para os Representântes do pessoal Não Docente

ATO ELEITORAL PARA O CONSELHO GERÂL

Mesa do Pessoal Não Docente

ATA

Aos vinte e nove dias do mês de novembro, de dois mit e dezassete, na sata de pessoat da
escola sede do Agrupamento de Escotas José Mariã dos santos - pinhar. Novo, decorreu o ato
eLeitoral para o Consetho Gerat, reíerente ao quadrìénìo de ZO17 _zOZj .

Este ato eLeitoral teve por base a lei em vigor o Decreto-Lei 75/zoog, de 22 de abrir, com a
nova redação dada pelo Decreto-Lei n.' i37 /2012, de z de jutho, nomeadamente artigos 14.o,
15.',16',49.'e 50', o código do procedimento Administrativo, o Regutãmento lnterno do
Agrupamento, o Regimento do Consetho Gerat e o Regutamento deste Ato Ereitorat, aprovado
em vjnte e sete de setembro de dois mìt e dezassete, em reunião do Consetho GeraL. _-,___,-___

A Mesa EleitoraI funcionou entre as oito horas e trinta minutos e as dezasseis horas e trinta

r' . i-.

minutos, conforme previsto.

Resuttados da eleição para
Santos - Pinhãt Novo

Número de Eleitores: 72

Número de Votantes: ó2

Número de votos na Lista A:

Número de votos na Lista B:

Votos Nutos: 4

Votos em Branco: 1

o Pessoal Docente do Agrupamento de Escotas José Maria dos

39

18

Candidatos Eteitos:

- Carta Grou

- Donzília Serratha

os resuttados serão afixados nos locais previstos, de acordo com o ponto g, atínea 3 e Donto
'17 do Regulamento, deste Ato Etejtorat. -

Nada mais havendo a tratâr ou a registãr lavrou-se a presente ata que seguirá para as
ìnstâncjas superiores, e será arquivada no dossier do Conselho Geral. --_____--,__-
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Os membros da Mesa Eteitoral do Pessoal Não Docente
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(Maria da Soledade Ferreira representante das AO)

Detegados

Pinhal Novo, 29 de novembro de 20'17

A Presidente do Consetho Gerat

- Lista A

- Lista B

(Marisa Pereira - representante das AT)


