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COMUNICAÇÃO DO CONSELHO GERAL 
 

CALENDARIZAÇÃO DO PROCESSO DE RECONDUÇÃO DO DIRETOR 
 DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS À BEIRA DOURO 

 

De acordo com a deliberação da decisão de recondução do Diretor do Agrupamento de Escolas À Beira 
Douro tomada em reunião extraordinária convocada para o efeito e de acordo com o do Decreto - Lei 
75/2008 de 22 de abril com as alterações produzidas pelo Dec- lei nº 137 /2012, apresenta-se a calendarização do 
processo de recondução do Diretor do referido agrupamento de escolas. 

 
DIA ATIVIDADE 

15 janeiro 2013 
Reunião de Conselho Geral extraordinária – deliberação da decisão de recondução do 

Diretor do Agrupamento (exarada em ata). 

16 janeiro 2013 

Informação oficial ao Diretor do Agrupamento da deliberação do Conselho Geral 

(documento próprio de acordo o artigo 25º do Decreto - Lei 75 /2008 de 22 de abril com as 

alterações produzidas pelo Decreto - Lei nº 137 /2012). 

29 janeiro 2013 
Informação oficial à Presidente do Conselho Geral por parte do Diretor do Agrupamento de 

escolas da decisão do seu processo de recondução (documento próprio). 

30 janeiro 2013 

Informação oficial ao Diretor do Agrupamento da aceitação da sua recondução como 

Diretor do Agrupamento de escolas por parte do Conselho Geral através da sua Presidente 

(documento próprio). 

30 janeiro 2013 
Reunião da Comissão de recondução do Diretor – grupo restrito para a definição da 

calendarização do processo de tomada de posse do Diretor (documento próprio). 

31 janeiro 2013 

Informação, via email, da decisão da aceitação da recondução do Diretor aos elementos do 

Conselho Geral e em anexo, a convocatória para a reunião ordinária do Conselho Geral a 

08/03/2013. 

08 março 2013 
Reunião de Conselho Geral ordinária para avaliação do desempenho do Diretor no final de 

mandato. 

19 abril 2013 

Envio ao Diretor Geral da Administração Escolar do processo de recondução do Diretor do 

Agrupamento para homologação, de acordo com o artigo 23º ponto 4 do Decreto - Lei 75 

/2008 de 22 de abril com as alterações produzidas pelo Decreto - Lei nº 137 /2012. 

07 maio 2013 
Data a partir da qual se processa a homologação tácita do Diretor por parte do Diretor 

Geral da Administração Escolar. 

22 de maio 2013 Tomada de posse do Diretor perante o Conselho Geral. 

31 maio 2013 Cerimónia pública da tomada de posse do Diretor (Escola – sede do Agrupamento). 

 

             Medas, 30 de janeiro 2013 
 

O Conselho Geral. 


