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ELEIÇÕES PARA A CONSTITUIÇÃO DA COMISSÃO PARITÁRIA 

 Nos termos do artigo 59.º, da Lei 66-B/2012, de 31 de Dezembro, que estabelece o sistema integrado de 

gestão e avaliação do desempenho da Administração Pública, convocam-se todos os elementos da Assembleia 

Eleitoral para o próximo dia 7 de Janeiro de 2015, no Polivalente da Escola Sede, para a eleição da Comissão 

Paritária. 

I- ATO ELEITORAL 

1- A eleição realiza-se por sufrágio direto, secreto e presencial. 

2- Dando cumprimento ao disposto na alínea a), do ponto 6, do artigo 59.º, do Lei n.º 66-B/2012, o Pessoal Não 

Docente deve apresentar, até ao dia 5 de janeiro de 2015, os elementos para a constituição da mesa eleitoral. A mesma 

será constituída por um presidente, dois secretários efectivos e dois suplentes. Caso não haja esta eleição prévia, os 

elementos serão designados pelo Diretor até 48 horas antes da realização do ato eleitoral. 

3- A urna manter-se-á aberta por um período mínimo de 8 horas e decorrerá das 9 horas às 19 horas a menos que 

antes tenham votado todos os elementos inscritos nos cadernos eleitorais (Assembleia Eleitoral). 

3.1- A abertura da urna será sempre efetuada perante os elementos presentes da  Assembleia Eleitoral. 

4- De todo o processo eleitoral será lavrada uma ata onde constem os resultados da assembleia eleitoral que será 

assinada pelos membros da mesa, bem como pelos representantes das listas concorrentes. 

5- As atas da assembleia eleitoral serão entregues no dia seguinte ao da realização da eleição, ao Diretor. 

6- «Os vogais representantes dos trabalhadores são eleitos, pelo período de quatro anos, em número de seis, sendo dois 

efectivos e quatro suplentes, através de escrutínio secreto pelos trabalhadores que constituem o universo de 

trabalhadores.» (ponto 5, do artigo 59.º da Lei n.º 66-B/2012). 

7- A lista a constituir será formada por: 

  - Um vogal efetivo representante do pessoal auxiliar; 

  - Um vogal efetivo representante do pessoal dos serviços administrativos; 

  - Dois vogais suplentes que representantes do pessoal auxiliar; 

  - Dois vogais suplentes que representantes do pessoal dos serviços administrativos. 
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