
 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA ELEIÇÃO DO 

DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GRÂNDOLA 

CALENDARIZAÇÃO 

PROCEDIMENTO DATA PRAZO 

Publicitação de abertura do concurso em Diário da República 23 de abril  

Disponibilização do Regulamento do concurso, assim como de 
toda a documentação essencial, na página eletrónica do AEG 

23 de abril  

Publicitação de abertura do concurso em jornal nacional 24 de abril  

Apresentação de candidaturas 24 de abril a 8 de maio  10 dias úteis 

Verificação dos requisitos das candidaturas pela comissão per-
manente do CG e elaboração da lista de admitidos/excluídos ao 
concurso 

11 a 13 de maio 3 dias úteis 

Publicação da lista de admitidos/excluídos ao concurso (página 
AEG; Placard ESAIC) 

14 de maio  

Entrega de recurso por parte dos candidatos excluídos 15 a 19 de maio 3 dias úteis 

Apreciação dos recursos apresentados, pela Comissão Perma-
nente 

20 a 22 de maio 3 dias úteis 

Decisão sobre os recursos apresentados, em Reunião Plenária 
de CG 

25 de maio  

Apreciação das candidaturas 26 a 29 de maio 4 dias úteis 

Notificação dos candidatos para a entrevista 1 e 2 de junho 2 dias úteis 

Entrevista aos candidatos 4 a 9 de junho 4 dias úteis 

Elaboração do Relatório de Avaliação das candidaturas para sub-
meter ao CG 

12 a 22 de junho 7 dias úteis 

Apresentação do Relatório ao CG, pela Comissão Permanente 23 junho  

Período de consulta ao(s) Projeto(s) de Intervenção, pelos con-
selheiros do CG 

23 a 29 de junho 5 dias úteis 

Audição Prévia (no caso de decisão do CG) 6 julho  

Eleição do Diretor 7 julho  

Repetição da Eleição do Diretor (no caso de na 1ª eleição não ter 
havido maioria absoluta) 

10 julho  

Comunicação do resultado da eleição ao diretor da DGRHE 11 a 20 de julho  

 

 
Aprovado, pelo Conselho Geral, na reunião de 12 de março de 2020 

 
O Presidente do Conselho Geral 

 
 
 


