
 

Regulamento do procedimento concursal de eleição do Diretor do 

Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos 

Artigo 1º 

Objeto 

O presente regulamento estabelece as condições de acesso e normas do concurso para eleição do Diretor do 
Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos. 

Artigo 2º 

Concurso 

1. Para eleição do Diretor, desenvolve-se um concurso a ser divulgado por um aviso de abertura. 

2. Podem ser opositores ao concurso os candidatos que reúnam os requisitos fixados nos pontos 3 e 4 do 
artigo 21.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
137/2012, de 2 de julho. 

Artigo 3º 

Aviso de abertura 

O aviso de abertura é publicitado: 

a) Na página eletrónica do Agrupamento e na da Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares; 

b) Em locais apropriados das instalações da Escola-sede do Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo 
dos Santos; 

c) Na 2ª série do Diário da República; 

d) Num jornal diário de expansão nacional. 

Artigo 4º 

Processo de candidatura 

No ato de apresentação da sua candidatura, os opositores ao concurso devem entregar: 

a) Requerimento de apresentação a concurso. 

b) Curriculum Vitae, detalhado, datado, assinado e atualizado, onde constem, respetivamente, as 
funções que tem exercido, a formação profissional que possui, devidamente comprovada, sob pena 
de não ser considerada;  

c) Projeto de Intervenção, em suporte de papel e suporte digital, relativo ao Agrupamento, contendo a 
identificação de problemas, a definição da missão, das metas e das grandes linhas orientadoras da 
ação, bem como a explicitação do plano estratégico a realizar no mandato, sendo que o mesmo não 
pode ultrapassar vinte páginas A4, com margens de 2cm, espaçamento entre linhas de 1,5 e com o 
tipo de letra Arial, tamanho 12; 

d) Declaração autenticada do serviço de origem, onde conste a categoria, o vínculo, o tempo de serviço 
e o escalão; 

e) Fotocópia de documento comprovativo das habilitações literárias; 

f) Fotocópia dos certificados de formação profissional realizada; 
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Artigo 5º 

Processo de eleição 

1. As candidaturas são analisadas por uma Comissão Permanente do Conselho Geral, constituída por sete 
dos seus membros; 

2. Previamente à apreciação das candidaturas, a Comissão procede à verificação dos requisitos de admissão 
ao concurso, excluindo os candidatos que os não tenham cumprido. 

3. Serão elaboradas e afixadas as listas dos candidatos admitidos e dos candidatos excluídos, em local 
apropriado nas instalações da Escola sede do Agrupamento de Escolas Professor Reynaldo dos Santos e 
na página eletrónica no prazo de 5 dias úteis após a data limite das candidaturas, sendo estas as únicas 
formas de notificação dos candidatos, seguindo-se 2 dias úteis para uma eventual reclamação. 

4. O método de apreciação das candidaturas é o estipulado no nº 5 do artigo 22º-B do Decreto-Lei n.º 
75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho e o definido 
no Regulamento do procedimento concursal para a eleição do diretor do Agrupamento de Escolas 
Professor Reynaldo dos Santos, disponível na página eletrónica do Agrupamento e nos serviços de 
administração escolar do mesmo: 

a) A análise do Curriculum Vitae, de cada candidato, designadamente para efeitos de apreciação da sua 
relevância para o exercício das funções de diretor e o seu mérito; 

b) A análise do projeto de intervenção no Agrupamento de Escolas, visando apreciar a relevância de tal 
projeto e a coerência entre os problemas diagnosticados, as estratégias de intervenção propostas e 
os recursos a mobilizar para o efeito; 

c) O resultado da entrevista individual realizada com o candidato, que visa o aprofundamento de 
aspetos relativos às alíneas a) e b) deste ponto e a apreciação das motivações da candidatura. 
 

5. A Comissão procede, obrigatoriamente, à apreciação de cada candidatura admitida, aplicando os 
seguintes fatores de ponderação: 

a) À análise do Curriculum Vitae de cada candidato - 30% 

b) À análise do projeto de intervenção no Agrupamento - 40% 

c) À entrevista individual – 30%  

6. A Comissão elabora um relatório fundamentado do resultado da apreciação dos candidatos que será 
apresentado ao Conselho Geral, sem efetuar seriação dos candidatos; 

7. Após a apreciação do relatório e a eventual audição dos candidatos, prevista no ponto um do artigo 23º 
do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 
de julho, o Conselho Geral procede à eleição do Diretor, considerando eleito o candidato que obtenha a 
maioria dos votos dos membros deste Conselho em efetividade de funções. 

8. No caso de o candidato ou de nenhum dos candidatos sair vencedor, nos termos do número anterior, o 
conselho geral reúne novamente, no prazo máximo de cinco dias úteis, para proceder a novo escrutínio, 
ao qual são admitidos consoante o caso, o candidato único ou os dois candidatos mais votados na 
primeira eleição, sendo considerado eleito aquele que obtiver maior número de votos favoráveis, desde 
que em número não inferior a um terço dos membros do conselho geral em efetividade de funções.  
 

9. A Comissão pode considerar que nenhum dos candidatos reúne condições para ser eleito. 
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Artigo 6º 

Homologação do resultado 

1. O resultado da eleição do Diretor é comunicado para homologação, no prazo máximo de três dias úteis, 
à Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares. 

2. O resultado da eleição é homologado nos dez dias úteis posteriores à sua comunicação pelo Presidente 
do Conselho Geral, considerando-se após esse prazo tacitamente homologado. 

 

Artigo 7º 

Notificação do resultado 

Do resultado do procedimento concursal será dado conhecimento ao Diretor eleito através de correio 
registado com aviso de receção e afixado em local apropriado nas instalações da Escola sede do Agrupamento 
de Escolas Professor Reynaldo dos Santos e na página eletrónica no dia útil seguinte à tomada de decisão do 
Conselho Geral. 

Artigo 8º 

Tomada de posse 

O candidato selecionado para o cargo de Diretor toma posse nos 30 dias subsequentes à homologação pela 
Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, previsto no ponto 1. Do artigo 24º do Decreto-Lei nº 75/2008, 
de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

  

Artigo 9º 

Impedimentos e incompatibilidades 

1. Se algum dos candidatos opositores ao concurso for membro efetivo do Conselho Geral fica impedido 
nos termos da lei de participar nas reuniões ou comissão convocadas para a eleição do Diretor. 

2. A substituição dos elementos referidos no número anterior só se poderá realizar se for solicitada a 
renúncia ao cargo, aplicando-se nessa circunstância, o disposto no nº 4 do art.º 16º do Decreto-Lei 
75/2008 de 22 de abril, alterado pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho. 

  

Artigo 10º 

Disposições finais 

1. O regulamento entra em vigor após a sua aprovação pela Comissão Permanente do Conselho Geral. 

2. A legislação subsidiária inerente a este Regulamento é o Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, alterado 
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 137/2012, de 2 de julho, e o Código do Procedimento Administrativo. 

3. As situações ou casos omissos neste regulamento serão resolvidos pelo Conselho Geral respeitando a lei 
e os regulamentos em vigor, nomeadamente, os especificados no número anterior. 

 

Aprovado pelo Conselho Geral em 11 de maio de 2021 


