Tomada de Posse da nova Diretora
Escrito por Administrator
Domingo, 28 Julho 2013 00:00 - Actualizado em Quinta, 15 Maio 2014 15:46

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 23.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, foi eleita, em reunião
de Conselho Geral de 04 de julho de 2013, a Diretora do Agrupamento de Escolas Alexandre
Herculano, Santarém. Considerando o cumprimento do prazo estabelecido no n.º 4 do artigo
23.º do mesmo diploma, para homologação, torna-se público que tomou posse, no dia 26 de
julho de 2013, perante o Conselho Geral, como Diretora do Agrupamento de Escolas
Alexandre Herculano
, Santarém, a professora
Margarida Maria
Pimentel Miranda da Franca
.

Eleição do Diretor (05-jul-2013)

Lista definitiva de candidatos admitidos (24-jun-2013)

Lista provisória de candidatos admitidos (19-jun-2013)

Abertura do procedimento concursal prévio à eleição do Diretor do Agrupamento

Em cumprimento do disposto nos artigos 21º e 22º do Decreto -Lei nº 75/2008 de 22 de abril,
na redação dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012 de 2 de julho, torna-se público que,

através do Aviso n.º7093/2013, publicado em Diário da República, 2ª Série n.º104 de 30 de
maio de 2013,
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se encontra aberto o concurso para provimento do lugar de Diretor do Agrupamento de Escolas
Alexandre Herculano, Santarém, pelo prazo de dez dias úteis, a contar do dia seguinte ao da
publicação em Diário da República.

Para além do Diário da República, pode ainda ser consultado o aviso integral em local próprio
na Escola Sede, na página eletrónica do serviço competente do Ministério da Educação e
Ciência e na página eletrónica do Agrupamento.

Aviso n.º 7093/2013 de abertura do processo concursal (Publicado em Diário da República)

Modelo de requerimento de candidatura

Regulamento para o processo concursal de eleição do Diretor
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