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Aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na sala quatro, pelas dezoito 

horas, reuniu o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos com a presença de todos 

os conselheiros, à exceção dos conselheiros Filipe Daniel, Lília Marquês, Margarida Reis, Sandra 

Teotónio e Teresa Ferreira. 

Também esteve presente, o Diretor do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos, José Santos. 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um - Aprovação da ata da reunião nº7; 

Ponto dois - Apresentação, análise e eventual aprovação das minutas de Regulamento, Modelo de 

Aviso, Requerimento, Parâmetros e Critérios de Avaliação, para o procedimento concursal de eleição 

do Diretor do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos. 

 

A Presidente do Conselho Geral deu início à reunião, dando conta do teor das justificações 

apresentadas pelos conselheiros sobre a ausência a esta reunião. Assim, a conselheira Lília Marquês 

faltou por motivos de ordem pessoal nomeadamente doença do seu filho, a conselheira Margarida 

Reis por motivos de agenda, a conselheira Teresa Ferreira encontra-se de atestado médico.   

Foi ainda informado pela Presidente que as conselheiras Marta Caetano e Catarina Vargas, que 

respetivamente por motivos pessoais e profissionais irão chegar atrasadas a esta reunião.  

A Presidente do Conselho Geral comunicou que recebeu correspondência da Diretora de Serviços e 

Gestão de Recursos Humanos e Formação, a dar conhecimento do resultado da avaliação de 

desempenho do Senhor Diretor de Agrupamento, tendo sido deferida a proposta de classificação final. 

Informou ainda que depois de aplicados os percentis, à proposta de classificação final foi atribuída a 

menção qualitativa de Bom.   

Informou que foi abordada à chegada a esta reunião por duas docentes deste agrupamento, que 

pretendiam entregar um documento em mão. No entanto solicitou que o mesmo seguisse os trâmites 

legais. Referiu ainda que desconhece o teor do mesmo.   

Ponto um - Aprovação da ata da reunião nº7; 

Dando cumprimento ao ponto dois, a ata foi colocada à aprovação, tendo a mesma sido aprovada por 

14 votos a favor, correspondentes aos conselheiros presentes naquela reunião.  

Ponto 2 - Apresentação, análise e eventual aprovação das minutas de Regulamento, Modelo de Aviso, 

Requerimento, Parâmetros e Critérios de Avaliação, para o procedimento concursal de eleição do 

Diretor do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos. 

Relativamente ao segundo ponto da ordem de trabalhos, a Presidente do Conselho Geral referiu que 

os documentos apresentados foram enviados a todos os conselheiros com a convocatória desta 

reunião. Assim, apresentou as propostas elaboradas pela Comissão Eleitoral, em reunião datada de 

dezassete de novembro de 2022, relativas ao procedimento concursal prévio à Eleição do Diretor, 

nomeadamente o Regulamento, Modelo de Aviso de Abertura, Requerimento e Parâmetros e Critérios 

de Avaliação. Explicou que os mesmos resultam da versão adotada na última eleição do procedimento 

concursal, em 2018, com ajustamentos pontuais.  
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Os documentos apresentados foram consensuais tendo-se acordado, relativamente aos Parâmetros e 

Critérios de Avaliação, clarificar cada um dos critérios objetivamente, assim os pontos abaixo indicados 

que passam a ter a seguinte redação; 

1.2.1. Formação profissional – formação complementar e acreditada relacionada com as áreas 

pedagógica e em gestão escolar, com pelo menos 50h em cada uma das áreas, nos últimos 8 anos. 

1.2.3. Funções de administração e gestão escolar, com pelo menos três anos de experiência. 

Ainda relativamente a este aspeto ficou definido que a distribuição da pontuação pelos parâmetros 

em análise será a seguinte: Curriculum Vitae – 30 (trinta) pontos;  

Projeto de Intervenção – 35 (trinta e cinco) pontos;  

Entrevista – 35 (trinta e cinco) pontos.  

A Presidente do Conselho Geral alertou que era previsível que a reunião se prolongasse para além 

da duração máxima prevista, uma vez que ainda faltavam alguns assuntos para analisar e discutir, 

pelo que sugeriu que a sua continuidade ocorresse no prazo de três dias úteis, de acordo com o 

ponto 3 e 4, do artigo 13, do Regimento Interno deste Conselho Geral. Assim e depois da 

concordância de todos os presentes, a reunião foi interrompida pelas 20h30m, e agendada nova 

sessão para dia 29 de novembro de 2022, pelas 18h, no mesmo local desta reunião. 

2ª sessão - continuação do ponto 2 da ordem de trabalhos  

A reunião foi retomada aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, na sala 

quatro, pelas dezoito horas, e reuniu o Conselho Geral, com os elementos presentes na sessão 

anterior, à exceção dos conselheiros Ana Sofia Godinho e Elisabete Linto.  

A Presidente deu conta do teor das justificações apresentadas pelos conselheiros ausentes a esta 

reunião. Assim, a conselheira Ana Sofia Godinho está ausente por motivos profissionais e a conselheira 

Elisabete Linto está ausente devido a uma consulta médica agendada há algum tempo. 

O Conselho Geral passou à análise e discussão dos critérios e das ponderações a atribuir nos pontos 2 

e 3 do anexo III, respetivamente Análise do Projeto de Intervenção e Resultado da Entrevista.  

Na apreciação de todos os elementos referidos no Anexo III, a Comissão Eleitoral elabora um Relatório 

de Avaliação dos Candidatos, que será presente ao Conselho Geral fundamentando relativamente a 

cada candidato as razões que aconselham ou não a sua eleição. Sem prejuízo da expressão de um juízo 

avaliativo sobre as candidaturas em apreciação, a Comissão não pode, no relatório de avaliação, 

proceder à seriação dos candidatos, nem fornecer dados quantitativos resultantes da avaliação 

efetuada em cada candidatura.  Nesse sentido, o Conselho Geral deliberou o seguinte texto para a 

apreciação final do Relatório de Avaliação:  

O candidato XXXXXXXXXX “Reúne / não reúne condições para o exercício do cargo, com menção qualitativa 

correspondente de Excelente, Bom, Suficiente e Insuficiente, para cada um dos parâmetros em avaliação, 

mencionados no ponto 5, do artigo 22º-B, do Decreto-Lei nº75/2008, de 22 de abril, na redação que lhe foi 

dada pelo Decreto-Lei nº 137/2012, de 2 de julho.” 



4 
 

Terminada a análise e discussão dos documentos foi colocada a proposta à votação, tendo sido 

aprovada por unanimidade de todos os presentes e será enviada posteriormente para publicação no 

Diário da República, procedendo-se assim à abertura do prazo de candidatura ao processo concursal 

para eleição do novo Diretor do Agrupamento de Escolas Josefa de Óbidos.  

A Presidente do Conselho Geral, apresentou uma proposta de calendarização em conformidade com 

os prazos definidos no regulamento do processo eleitoral do Conselho Geral anteriormente aprovado 

e que depende da data da publicação do Aviso de Abertura.   

Após a conclusão do ponto dois da ordem de trabalhos, e antes de encerrar a reunião, a Presidente 

do Conselho Geral, informou que tinha recebido pelos trâmites legais um documento de um conjunto 

de docentes do agrupamento que manifestaram de desagrado face à não recondução do Sr. Diretor. 

Procedeu à leitura do mesmo ao Conselho Geral. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada esta reunião do Conselho Geral e se lavrou a 

presente ata que será assinada pela Presidente do Conselho Geral, Elsa Curto e pela secretária Maria 

José Guedes que redigiu a ata. 

A Presidente do Conselho Geral      A Secretária                

              
 


