ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO ANO LETIVO 2019/2020 DO CONSELHO GERAL DO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. CORREIA MATEUS
Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e dezanove, pelas dezanove horas, na escola sede,
reuniram todos os conselheiros que constituem este Conselho, conforme consta da lista de presenças
anexa, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------------Ponto único: Apreciação do relatório da Comissão de Acompanhamento e votação das candidaturas de
Antónia Maria Louro Carreira, António Frederico Heissein Madeira Serrano e Jorge Miguel Ferreira Dias a
diretor/a do Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O Presidente do Conselho Geral em Ponto prévio à Ordem de Trabalhos informou que o Município de
Leiria comunicou que por impossibilidade permanente da senhora vereadora Anabela Graça que assumiu
novas funções no Executivo Camarário é agora substituída pela senhora vereadora Catarina Louro
enquanto membro deste Conselho.-----------------------------------------------------------------------------------------------Informou ainda que por impossibilidade temporária o conselheiro Vítor Carreira da direção do Clube Corvos
do Lis é excecionalmente substituído pelo Presidente da Direção, Duarte Gomes da Silva Basílio.---------------Informou ainda que os candidatos António Frederico Heissein Madeira Serrano e Jorge Miguel Ferreira Dias
embora tivessem em devido tempo comprovado cabalmente as habilitações literárias necessárias e
suficientes ao desempenho do cargo a que se candidatam aguardam ambos, ainda e por tempo
indeterminado, o respetivo Certificado Individual de Formação Especializada da responsabilidade do
Conselho Científico-Pedagógico da Formação Contínua. O Conselho Geral considerou por unanimidade não
constituir esta ou existirem quaisquer outras razões impeditivas ao progresso normal do processo
eleitoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deu-se início ao Ponto único da Ordem de Trabalhos com a leitura e apreciação do relatório da Comissão
de Acompanhamento sobre as Entrevistas e não tendo sido levantada qualquer dúvida, o presidente deu
início à votação, por voto secreto em urna, das candidaturas.-------------------------------------------------------------Os Relatórios da Comissão de Acompanhamento sobre os Projetos de Intervenção bem assim como o
referido Relatórios sobre as Entrevistas anexam-se a esta Ata.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Contados os votos na presença de todos os eleitores verificou-se o seguinte resultado:---------------------------Candidata Antónia Maria Louro Carreira - Votos a favor da candidata: 0 (zero) votos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Candidato António Frederico Heissein Madeira Serrano - Votos a favor do candidato: 0 (zero) votos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rua Paulo VI – 2414-015
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Candidato Jorge Miguel Ferreira Dias - Votos a favor do candidato: 19 (dezanove) votos.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Votos em branco: 2 (dois) votos.---------------------------------------------------------------------------------------------------Face ao resultado da votação foi declarado eleito Jorge Miguel Ferreira Dias para Diretor do
Agrupamento de Escolas Dr. Correia Mateus para o quadriénio 2019-2023.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E nada mais havendo a tratar o Presidente deu por concluída a reunião, de se lavrou a presente ata que,
uma vez aprovada, vai ser assinada por mim que a secretariei e pelo Presidente do Conselho Geral que a ela
presidiu.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------O secretário
(António Gil Ferreira de Almeida Campos)
____________________________
O presidente
_______________________________
(Luís Filipe Pereira Mourão)
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