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SÍNTESE DA REUNIÃO DO CONSELHO GERAL DE 10 MAIO 2022, 18H00 

 

● PONTO UM:  Aprovação do relatório intermédio de execução de atividades 
 

Foi apresentado pela diretora Manuela Ferreira o relatório de contas de dois mil e vinte e um, que foi 

em seguida analisado detalhadamente e aprovado por unanimidade.  

 
● PONTO DOIS: Aprovação do regulamento que estabelece as condições de acesso e define as 

normas a observar no procedimento concursal prévio à eleição do diretor do Agrupamento de 

Escolas Professor João de Meira 

Foi analisado e aprovado por unanimidade o regulamento que estabelece as condições de acesso e      

define as normas a observar no procedimento concursal prévio à eleição do diretor do Agrupamento 

de Escolas Professor João de Meira.  

 

● PONTO TRÊS:  Designação da comissão especializada do conselho geral que procederá ao exame 

dos requisitos de admissão ao procedimento concursal prévio à eleição do diretor e à apreciação 

das candidaturas 

Designação da comissão especializada do conselho geral, que procederá ao exame dos requisitos de 

admissão ao procedimento concursal prévio à eleição do diretor e à apreciação das candidaturas. 

Desta comissão fazem parte os seguintes conselheiros, a saber: Ana Marques na qualidade de  

presidente do Conselho Geral; pelo pessoal docente, Olinda Azevedo; pelo pessoal não docente, 

Tânia Henriques; pelos pais e encarregados de educação, Sérgio Gonçalves; pela autarquia, Adelina 

Pinto e pela comunidade local, Carlos Ribeiro. 

 

● PONTO QUATRO:  Aprovação das férias da diretora 

Aprovadas, por unanimidade, as férias da diretora, no período compreendido entre vinte e sete de 

julho a trinta e um de agosto. 
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● PONTO CINCO: Outros assuntos 

Elaborado o texto a publicar em diário da república assim como a enviar ao jornal local, divulgando a 

abertura do processo concursal prévio à eleição do diretor.  

Guimarães, 10 de maio de 2022 

A Secretária, 

Susana Jordão 


