


4. A apresentação  de candidaturas  será formalizada com o preenchimento  de um boletim que estará

disponível na página web da câmara municipal.

5. O  candidato  remeterá  ao  respetivo  Agrupamento  de  Escolas  e/ou  Escola  Secundária, por  correio

eletrónico, em formato em PDF, o boletim de candidatura no prazo de dez dias úteis a contar da data

da convocatória publicada no Portal do Município. 

6.  Os diretores1 dos Agrupamentos de Escolas de Vila Verde, Prado, Moure e Ribeira do Neiva e Escola

Secundária  farão  a divulgação  interna  das  candidaturas  apresentadas  e  comunicarão  as  mesmas,  à

Câmara  Municipal,  via  correio  eletrónico,  para  o  endereço  educacao@cm-vilaverde.pt.  A  Câmara

Municipal procederá à divulgação de todas as candidaturas apresentadas junto das várias Direções.

 7. Os diretores2 deverão atualizar os cadernos eleitorais até ao dia da convocatória do ato eleitoral.

 8. O ato eleitoral decorrerá nos Agrupamentos de Escolas de Vila Verde, Prado, Moure e Ribeira do Neiva e

Escola Secundária, havendo, para o efeito, uma mesa constituída por um presidente co-adjuvado por

dois secretários.

 9. Nos estabelecimentos de ensino com horários diurno e noturno, a mesa funcionará pelo menos das 10

horas às 20 horas; naqueles que funcionem apenas em regime diurno, a mesa eleitoral estará aberta

pelo menos das 10 horas às 16 horas.

10. O escrutínio será feito em cada Agrupamento de Escolas e Escola Secundária. Do ato eleitoral será

lavrada,  pelos  membros  da  mesa,  uma ata descritiva que,  após  a confirmação da  regularidade do

processo eleitoral pelo respetivo diretor3 , será enviada no dia seguinte para a Câmara Municipal por

correio eletrónico para o seguinte endereço: educacao@cm-vilaverde.pt. A Câmara Municipal agregará

os resultados parciais obtidos em cada Agrupamento de Escolas e Escola Secundária.

11.  Os docentes de cada nível de ensino e o educador de infância mais votados neste processo serão os

representantes efetivos dos docentes e educadores de infância referidos nas alíneas do Decreto-Lei n.º

7/2003, de 15 de janeiro, no Conselho Municipal de Educação. Os restantes candidatos, ordenados por

número decrescente de votos obtidos, serão os representantes suplentes no mesmo Conselho. No caso

de empate, realiza-se um segundo escrutínio, no prazo máximo de cinco dias úteis.

12. No prazo máximo de cinco dias, a Câmara Municipal divulgará o resultado final junto das escolas não

agrupadas/agrupamentos de escolas e na sua página web. 

O Presidente da Câmara

1 Ou quem estes designarem
2 Confrontar nota 1.
3 Confrontar nota 1.


