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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE AZAMBUJA 

  ANO LETIVO DE 2022/2023 

 

MINUTA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO GERAL 

22 de dezembro de 2022 

 

Ordem de trabalhos: 

Ponto um: Procedimento para o Concurso de Diretor(a); 

Ponto dois: Constituição da Comissão Especializada para tratar dos procedimentos do 

concurso para o cargo de Diretor(a). 

 

Ponto um: Procedimento para o Concurso de Diretor(a). 

- Foram elaborados e aprovados, por unanimidade, o regulamento para o procedimento 

concursal de eleição do diretor, métodos de avaliação das candidaturas e o texto do 

Aviso de abertura do concurso a enviar para o Diário da Républica.  

Ponto dois: Constituição da Comissão Especializada para tratar dos procedimentos do 

concurso para o cargo de Diretor(a). 

- Foi aprovada, por unanimidade, a criação de uma comissão de especialidade para 

tratar dos procedimentos do concurso para o cargo de Diretor(a). Esta comissão será 

automaticamente extinta a partir do momento em que os resultados eleitorais estiverem 

homologados pela Direção geral da Administração Escolar. 

- Os conselheiros propuseram o agendamento de um dia semanal e uma hora para o 

funcionamento da comissão de especialidade. Ficou escolhida a quarta-feira, às dezoito 

horas e trinta minutos 

- O Sr. Presidente propôs que a comissão de especialidade integre três professores, um 

representante dos pais e um representante da Câmara Municipal. A proposta foi aceite 

por unanimidade e os elementos que integram a comissão de especialidade são: os 

professores José Noel, Patrícia Madaleno e Maria Isabel Canhoto, o representante dos 

Pais, Senhor Luís Fernandes e a representante da Câmara Municipal de Azambuja, 

Engenheira Filipa Vaz Franco. 

- Os parâmetros de avaliação serão definidos por todos os membros do Conselho Geral 

e só posteriormente começarão os trabalhos da comissão.  

- No final da reunião, as professoras Patrícia Madaleno e Ana Laura, agradeceram a 

colaboração dos encarregados de educação, nas campanhas solidárias dos Clubes 

Ubuntu, da Escola Secundária, e Solidariartes, da Escola Básica, que possibilitaram a 

entrega de vários cabazes alimentares a famílias carenciadas do Agrupamento. 
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- O conselheiro Luís Fernandes questionou o motivo que levou ao cancelamento do 

torneio de voleibol no passado dia vinte e um. O motivo prendeu-se com a acumulação 

de água no interior do Pavilhão Municipal, situação que tem sido recorrente neste 

período de chuvas abundantes. Os pais estão particularmente preocupados com esta 

situação que tem condicionado as aulas de Educação Física. Pedem a rápida 

intervenção da Câmara Municipal.  

- A conselheira Ana Paula Gonçalves referiu que também já foi reportada a situação do 

pavilhão de Vila Nova da Rainha à Câmara Municipal. Os alunos estão privados da 

prática de Educação Física desde o passado dia quatro de novembro, pelo que se pede 

uma intervenção célere da Câmara Municipal de Azambuja. 

 

 

 

 O Presidente do Conselho Geral: José Noel de Sousa Alexandre. 


