AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LEVANTE DA MAIA
Comissão Especializada _ Eleição do Diretor do Agrupamento

CALENDARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL A DIRETOR

Atividade

Descrição da atividade

Calendarização

Metodologia a adotar
para a elaboração do
relatório de avaliação

Os elementos da comissão
especializada definiram a
metodologia a utilizar para a
elaboração do relatório de
avaliação.

19/04/2021

Elaboração da grelha de
análise dos Projetos de
Intervenção

Os elementos da comissão
especializada procederam à
elaboração da grelha de análise
dos Projetos de Intervenção.

29/04/2021

Preenchimento da
grelha de análise dos
Projetos de Intervenção
e metodologia a adotar
para o guião da
entrevista

Após análise detalhada dos
Projetos de Intervenção, os
elementos da comissão
especializada procederam ao
preenchimento da grelha de
análise dos Projetos de
Intervenção.
Ficou deliberado que para o guião
da entrevista, cada conselheiro
sugeriria entre 2 a 4 questões da
sua área de intervenção.

19/05/2021

Envio do guião de
entrevista

A Presidente desta comissão
enviou, via correio eletrónico, o
guião da entrevista para análise e
aprovação até ao dia 25 de maio.

22/05/2021
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CALENDARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL A DIRETOR
Entrevista

Análise da entrevista aos
candidatos
Elaboração do relatório
de avaliação

Envio proposta do
relatório de avaliação

Reunião CE, via Zoom
Envio do relatório de
avaliação ao Conselho
Geral
Reunião CG, via Zoom
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Os elementos da comissão
especializada (CE), eleita no CG
em reunião de 25/03/2021, vão
conduzir a entrevista, segundo o
guião previamente elaborado.
Cabe à presidente da comissão a
introdução e o fecho da mesma.
Candidatos a entrevistar:
Álvaro Bastos
Paula Costa
Pareceres dos entrevistadores no
final de cada entrevista e no final
das duas.
Os candidatos enviarão, via
correio eletrónico, a proposta de
análise das entrevistas.

26/05/2021

31/05/2021

As docentes Adriana Lima e Ana
31/05/2021 e
Maria Garrido vão elaborar a
01/06/2021
versão final da proposta de
relatório de avaliação.
A versão final da proposta de 01/06/2021
relatório de avaliação é enviada
aos membros da CE, para sua
análise e ratificação/retificação.
Aprovar versão final do relatório
07/06/2021
de avaliação.
A docente Ana Maria Garrido 08/06/2021
envia ao CG o seguinte:
Relatório de avaliação;
Projetos de intervenção.
Na reunião plenária do CG,
realiza-se a discussão e apreciação
do
relatório
de
avaliação,
previamente enviado por c.e. e,
eventualmente, se deliberar a
audição oral dos candidatos, caso
a mesma seja proposta por, pelo
menos,
1/3
dos
membros
presentes.
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16/06/2021
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CALENDARIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO CONCURSAL A DIRETOR
Eleição do candidato a
diretor(a) - presencial

Em reunião plenária do CG, na
biblioteca Manuel António Pina,
na Escola Sede, cumprindo todas
as normas da DGS.

21/06/2021
Se o CG não
necessitar da
audição oral dos
candidatos.
02/07/2021
Se o CG necessitar
da audição oral dos
candidatos.

Comunicação escrita dos
resultados da eleição do
diretor

A Presidente do Conselho Geral
comunicará o resultado da eleição do
diretor ao diretor-geral da
Administração Escolar.
Passados 10 dias úteis da data de
comunicação, considera-se tacitamente
homologado, se, entretanto, nada vier
em contrário.

22/06/2021
ou
03/07/2021

Tomada de posse do
Diretor(a)

O Diretor(a) eleito(a) tomará posse
perante o Conselho Geral.

07/07/2021
ou
19/07/2021

Elaborada e aprovada em reunião da Comissão Especializada do Conselho Geral.

A Presidente da Comissão Especializada,
Ana Maria Garrido
(P.Q.N.D. – 510)
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