
 

 

 

DESPACHO N.º 01/2018 

 
 

PROCESSO ELEITORAL DA COMISSÃO PARITÁRIA NO ÂMBITO 

DO SIADAP 3 
(BIÉNIO 2019-2020) 

 

De acordo como artigo 59º da Lei nº 66-B/2007, de 28 de dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 66-

B/2012 de 31 de dezembro, que estabelece o sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na 

Administração Pública - SIADAP, abro o Processo Eleitoral para a eleição dos representantes do pessoal não docente 

desta escola na comissão paritária prevista no SIADAP3. 

 

ABERTURA DO PROCESSO ELEITORAL 

 
O processo eleitoral para a eleição dos vogais representantes do pessoal não-docente desta Escola na Comissão 

Paritária inicia-se no dia 03 de janeiro de 2019. 

De acordo com o artigo 59º do SIADAP, para sua representação na comissão paritária, os funcionários devem proceder 

à eleição de: 

• 2 vogais efetivos 

• 4 vogais suplentes 

 

ASSEMBLEIA ELEITORAL 

 
O processo eleitoral realiza-se por sufrágio secreto e presencial. 

Os representantes do pessoal não docente na Comissão Paritária são eleitos pelo respetivo corpo eleitoral, em 

exercício efetivo de funções na escola. 

Para o exercício do direito de voto aos trabalhadores são concedidas facilidades pelo período de tempo estritamente 

necessário. 

 

MESA DA ASSEMBLEIA ELEITORAL 

 
A mesa eleitoral é constituída por três membros efetivos – um presidente e dois secretários. 

A indicação dos membros da mesa eleitoral é da responsabilidade dos trabalhadores, sendo a escolha dos mesmos 

feita entre os seus pares. 

Na ausência da indicação referida no parágrafo anterior, os membros da mesa serão designados pela diretora, até 48 

horas antes da realização do ato eleitoral. 

Os membros da mesa estão dispensados do exercício dos seus deveres funcionais, durante o período em que terá 

lugar a eleição. 

 

 

 



 

 

 

CADERNOS ELEITORAIS 

 
Os cadernos eleitorais serão afixados na vitrine dos Serviços Administrativos na Escola-Sede para consulta e eventual 

reclamação. Dos mesmos constarão os nomes de todos os eleitores em exercício de funções, e que estarão em 

condições de exercer o seu direito de voto. 

 

BOLETINS DE VOTO 
 

Os boletins de voto serão fornecidos no ato da eleição, e estarão à guarda da mesa da assembleia eleitoral. 

 

 

MODELO DE VOTAÇÃO 

 

Cada eleitor indica no boletim de voto o nome do trabalhador que deverá integrar a Comissão Paritária. 

 

FÓRMULA DE APURAMENTO DE RESULTADOS 

 
Dos nomes indicados na votação, serão eleitos, como vogais efetivos, os dois mais votados e como vogais suplentes, 

os quatro imediatamente a seguir, em número de votos. 

 

ELEIÇÃO 
 

A Mesa de Voto estará patente em duas das Escolas do Agrupamento de Escolas de Arganil: Escola-sede do 

Agrupamento, Escola Secundária de Arganil - Sala Multimédia e na Escola Professor Mendes Ferrão (Côja) – Sala de 

apoio aos Serviços Administrativos, no dia 16 de janeiro de 2019, entre as 12:00 e as 18:00 horas. 

 

CALENDÁRIO DO PROCESSO ELEITORAL 

 
03-01-2019- Início do Processo Eleitoral. 

09-01-2019 - Afixação dos cadernos eleitorais na vitrine da Secretaria – Escola-sede. 

14-01-2019 - Data limite para indicação da mesa eleitoral, pelos funcionários. 

15-01-2019 - Data limite para reclamação dos cadernos eleitorais. 

15-01-2019 - Designação da mesa eleitoral pela diretora, na ausência de indicação efetuada pelos funcionários. 

16 -01-2019 – Eleição da Comissão Paritária. 

16 -01-2019 - Comunicação dos resultados à Diretora do Agrupamento de Escolas. 

17-01-2019 - Afixação dos resultados eleitorais/divulgação na página electrónica do Agrupamento de Escolas. 

Arganil, 28 de dezembro de 2018 

 

A Diretora, 

 
(Anabela H. de Matos Soares) 


