PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA ELEIÇÃO DO DIRETOR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GRÂNDOLA
CALENDARIZAÇÃO
CALENDÁRIO I – CASO HAJA CANDIDATOS EXCLUÍDOS

PROCEDIMENTO

DATA

Reunião Plenária de CG para preparação do Processo Concursal

24 de março

Aprovação da documentação essencial ao procedimento Concursal, em Reunião Plenária de CG:
• Regulamento do concurso;
• Aviso de Abertura (DR; jornal; página AEG; Placard ESAIC)
• Requerimento de candidatura ao concurso;
• Grelha de Verificação dos requisitos de admissão a concurso;
• Declaração de Consentimento Informado
• Guião de entrevista a candidatos.

31 de março

Pedido de publicitação de abertura do concurso em Diário da
República (DR)

1 de abril

Publicitação de abertura do concurso em DR

22 de abril

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

22 de abril

Publicitação de abertura do concurso em jornal nacional e no
Placard da ESAIC)

23 de abril

Apresentação de candidaturas

PRAZO

23 de abril a 6 de maio

10 dias úteis

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

7 a 11 de maio

3 dias úteis

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

12 de maio

Entrega de recurso por parte dos candidatos excluídos

13 a 17 de maio

3 dias úteis

Apreciação dos recursos apresentados, pela Comissão Permanente

18 a 20 de maio

3 dias úteis

Decisão sobre os recursos apresentados, em Reunião Plenária
de CG

21 de maio

Apreciação das candidaturas

24 a 27 de maio

4 dias úteis

Notificação dos candidatos para a entrevista

28 e 31 de maio

2 dias úteis

Entrevista aos candidatos

1 a 7 de junho

4 dias úteis

Elaboração do Relatório de Avaliação das candidaturas para
submeter ao CG

8 a 18 de junho

7 dias úteis

Apresentação do Relatório ao CG, pela Comissão Permanente
Período de consulta ao(s) Projeto(s) de Intervenção, pelos conselheiros do CG

21 junho
21 a 25 de junho

Audição Prévia (no caso de decisão do CG)

28 junho

Eleição do Diretor

29 junho

Repetição da Eleição do Diretor (no caso de na 1ª eleição não
ter havido maioria absoluta)
Comunicação do resultado da eleição ao diretor da DGRHE

6 julho
6 a 12 julho

5 dias úteis

CALENDÁRIO II – CASO NÃO HAJA CANDIDATOS EXCLUÍDOS

PROCEDIMENTO

DATA

Reunião Plenária de CG para preparação do Processo Concursal

24 de março

Aprovação da documentação essencial ao procedimento Concursal, em Reunião Plenária de CG:
• Regulamento do concurso;
• Aviso de Abertura (DR; jornal; página AEG; Placard ESAIC)
• Requerimento de candidatura ao concurso;
• Grelha de Verificação dos requisitos de admissão a concurso;
• Declaração de Consentimento Informado
• Guião de entrevista a candidatos.

1 de abril

Pedido de publicitação de abertura do concurso em Diário da
República (DR)

2 de abril

Publicitação de abertura do concurso em DR

22 de abril

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

22 de abril

Publicitação de abertura do concurso em jornal nacional e no
Placard da ESAIC)

23 de abril

Apresentação de candidaturas

PRAZO

23 de abril a 6 de maio

10 dias úteis

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

7 a 11 de maio

3 dias úteis

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

12 de maio

Apreciação das candidaturas

13 a 18 de maio

4 dias úteis

Notificação dos candidatos para a entrevista

19 e 20 de maio

2 dias úteis

Entrevista aos candidatos

21 a 26 de maio

4 dias úteis

Elaboração do Relatório de Avaliação das candidaturas para
27 de maio a 7 de junho
submeter ao CG
Apresentação do Relatório ao CG, pela Comissão Permanente

8 de junho

Período de consulta ao(s) Projeto(s) de Intervenção, pelos conselheiros do CG

8 a 15 de junho

Audição Prévia (no caso de decisão do CG)

16 de junho

Eleição do Diretor

17 de junho

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

24 de junho

Comunicação do resultado da eleição ao diretor da DGRHE

7 dias úteis

5 dias úteis

25 junho a 2 julho

Grândola, 1 de abril de 2021
O Presidente do Conselho Geral

Jorge Alexandre Tróia Godinho
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