
               

Comunicado 

Associação de Estudantes 

Eleição dos órgãos 

1. A Comissão Eleitoral da Associação de Estudantes da Escola Secundária João 

Gonçalves Zarco vem, por este meio, comunicar o início do processo eleitoral para 

os Órgãos Diretivos da Associação de Estudantes. 

2. O processo eleitoral será organizado e fiscalizado pela Comissão Eleitoral 

composta pelos elementos da Assembleia Geral e por um elemento de cada uma 

das listas concorrentes. 

3. Cada uma das listas deve ser constituída por estudantes, distribuídos da seguinte 

forma, bem como suplentes em igual número: 

3.1 Mesa da Assembleia-Geral 

-Presidente 
-Secretário (um ou dois) 

3.2 Direção da Associação de Estudantes 

-Presidente  
-Vice-Presidente 
-Secretário 
-Tesoureiro 
-Vogais( três) 

3.3 Conselho Fiscal 

-Presidente 

-Secretários (dois) 
 

4. Para além do nome, os alunos deverão indicar o número e a turma a que 
pertencem. 
 

5. As candidaturas serão entregues de 9 de novembro, a partir das 13 horas, a 13 de 
novembro, até às 13 horas, ao funcionário da papelaria, em envelope fechado com 
a identificação “Associação de Estudantes”. 



 
6. As candidaturas deverão incluir para além dos Elementos/Órgãos que a compõem: 

- O programa da lista; 
-A letra pretendida (1ª e 2ª alternativa); 
-A indicação do elemento da lista que será incluído na Comissão Eleitoral. 

7. Se existir coincidência nos pedidos relativos à letra da lista, estes serão distribuídos 
conforme a ordem de entrega das listas. 

8. No dia 13 de novembro haverá, às 13h30, uma reunião dos elementos da Comissão 

Eleitoral de modo a serem acordados procedimentos a seguir durante a campanha 

eleitoral. 

8.  A campanha eleitoral decorrerá nos dias 16, 17 e 18 de novembro. 

 

9.  O ato eleitoral terá lugar no dia 19 de novembro, das 8h15 às 18h15.  

 

10. O voto será presencial.  

 

 

11. Considera-se eleita a lista que obtenha o maior número de votos entrados na urna. 

 

12. No dia 20 de novembro serão divulgados os resultados. 

 

13. Se nenhuma lista sair vencedora, haverá um segundo escrutínio, a realizar no dia 

24 de novembro, das 8h15 às 18h15. 

 

14. Os membros dos Órgãos da Associação eleitos tomam posse em sessão pública, 

até cinco dias úteis após a realização do ato eleitoral. 

 

(Os Estatutos serão publicados na página da Escola para consulta dos alunos 

interessados). 

 

Matosinhos, 9 de novembro de 2015 

 

A Assembleia Eleitoral: 

Alexia Andrade – 10º12 

Daniela Santos – 11º13 

Maria João Ribeiro – 11º2 

 


