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Ata n.º1 (um) 

 

Aos vinte e três dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, pelas dezassete horas e trinta 

minutos, na Mediateca da Escola Secundária de Matias Aires, reuniu a Comissão Permanente 

do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra, situado na cidade de 

Agualva Cacém.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

A reunião teve como ordem de trabalhos os seguintes pontos: -------------------------------------- 

Ponto 1 – Elaboração da proposta do regulamento do procedimento concursal de eleição 

do Diretor;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Ponto 2 – Elaboração da proposta da calendarização/cronograma do procedimento 

concursal; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 3 – Elaboração da proposta do aviso de abertura concursal a publicar no Diário da 

República; --------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ponto 4 – Elaboração da proposta do modelo de requerimento de apresentação a concurso; 

Ponto 5 – Elaboração da proposta do anúncio de abertura do concurso a Diretor a publicar 

na página/site do Agrupamento e no placard do Conselho Geral; ------------------------------ 

Ponto 6 – Elaboração da proposta do anúncio de abertura do concurso a Diretor a enviar 

para um jornal diário de expansão nacional;------------------------------------------------------

Ponto 7 – Elaboração da proposta dos parâmetros e critérios de apreciação das 

candidaturas a Diretor de Agrupamento e de análise dos projetos de intervenção. ----------- 

Dando início aos trabalhos, foi elaborado o regulamento para procedimento concursal de 

eleição do Diretor do Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra, definindo as condições 

de acesso e normas do concurso a observar no procedimento concursal, nos termos da 

legislação em vigor. . 

De acordo com a ordem de trabalhos, foram elaborados os seguintes documentos: 

calendarização/cronograma do procedimento concursal; aviso de abertura concursal a 
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publicar no Diário da República; modelo de requerimento de apresentação a concurso; proposta 

de anúncio de abertura do concurso a Diretor a publicar na página/site do Agrupamento e no 

placard do Conselho Geral; e o documento dos parâmetros e critérios para apreciação de 

candidaturas a Diretor de Agrupamento e de análise dos projetos de intervenção.-------------------- 

Todas estas propostas de documentos serão enviadas aos conselheiros para análise e, posterior, 

aprovação em sede de Conselho Geral e fazem parte integrante da presente ata.---------------------- 

E, nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião da qual se lavrou a presente ata, 

que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada nos termos da lei. -------------------------------------- 

 

\ 

 

 

Nome Assinatura 

Sílvia Iolanda Barata Timóteo Presente 

Carla Alexandra Moniz Pedro Presente 

Rosa Maria Pedro Dias Presente 

Raquel Sofia Nuno Neves Presente 

Felisbela Reis Neves Bernardo Presente 

Lara Beatriz Mendes Miguel -------------------------- 

Ana Beatriz Lourenço Costa Presente 

Maria Helena Pissarro Cardoso -------------------------- 
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