CALENDARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
ELEIÇÃO DO DIRETOR 2017/2021
ETAPAS

PRAZOS

Abertura do procedimento Concursal


60 dias antes do termo do Fim do mandato a 24/05/2017



Definir data Reunião de CG

Dia
06/03/2017

Publicitação do Procedimento Concursal


Diário da República;



Local apropriado para o efeito



Página eletrónica da escola;

Receção das candidaturas
 10 dias úteis após o dia seguinte à publicitação;
Reunião da Comissão de Especialidade (Comissão eleita em CG de 24/01/2017)


Para apreciação das candidaturas e elaboração da lista de
candidatos admitidos/excluídos

Comunicação da Lista de admitidos/excluídos
 Publicitada na página electrónica do AEPBG e em local próprio c/
notificação dos interessados por correio electrónico.
Recursos


Apresentados ao CG no prazo de 2 dias úteis após publicação de
Lista de Admitidos/Excluídos

Apreciação dos recursos pelo CG
 até 5 dias úteis da sua apresentação
Reunião de CG


Para apreciação do Relatório de Avaliação da Comissão da
Especialidade e caso necessário decisão de entrevista ao
candidato

Notificação dos candidatos para entrevista dos candidatos

04/abril/2017

de 05/04/2017
até 20/04/2017
entre 21/04/2017
e 24/04/2017
24/04/2017
26/04/2017 e
27/04/2017
até 05/05/2017
08/05/2017
ou
09/05/2017
entre 10/05/2017
a 12/05/2017

Entrevistas aos candidatos (caso necessário)

entre 15/05/2017
e 19/05/2017

Reunião de CG para ELEIÇÃO DO DIRETOR

entre 22/05/2017
e 24/05/2017

Reunião de CG (no caso de não existir consenso)


5 dias úteis após a anterior reunião

entre 25/05/2017
e 31/05/2017

Homologação do resultado da Eleição


É comunicado, pelo presidente do CG, ao Diretor Geral dos

de 08/06/2017

Estabelecimentos Escolares de Lisboa e Vale do Tejo no prazo de

e 14/06/2017

10 dias úteis
Reunião de Tomada de Posse


Nos 30 dias subsequentes à Homologação da Eleição do Diretor

de 10/07 a
14/07/2017

Nos termos do disposto no artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, com as
alterações introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 137/2012, de 2 de julho

