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Registo de presenças: 

 

Estiveram presentes os representantes do pessoal docente: Maria do Céu Fernandes 

Almeida Calvão, Norberto Fraga Magalhães, Dina Goreti Jorge Gomes, Cristina Maria 

da Cruz Moreira Gomes, Virgínia Maria Teixeira Fraga Luís e Elisa Maria Fernandes 

Ribeiro. 

 

Os representantes do pessoal não docente: Esmeralda da Assunção Vaz Alves e 

Manuel Sousa Santos Cigarro.  

 

Os representantes dos Pais e Encarregados de Educação: Bruno Filipe da Cruz 

Guerra, Fernanda de Jesus Trigo Moura Pires, João Carlos Vaz Pinto Vilaverde e 

Patrícia Margalho dos Anjos. 

 

Os representantes dos alunos: Diogo Emanuel Sampaio Nascimento e José Gerardo 

Fernandes de Sousa. 

 

O representante do município: José Maria Garcia da Costa.  

 

Os representantes da comunidade local: Laurinda Val Lopes e António Augusto 

Ribeiro.  

 

Registo de ausências: 

 

Não estiveram presentes os representantes do município: Ana Paula Rodrigues da 

Cruz e Eduardo Jorge Milhões F. Pinheiro, assim como a representante da 

comunidade local: Maria da Conceição Domingues. 
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A reunião foi presidida pela presidente deste ógão, Maria do Céu Fernandes Almeida 

Calvão, e secretariada pelo representante da comunidade local, António Augusto 

Ribeiro.  

 

Antes da ordem de trabalhos, a presidente do conselho geral agradeceu a presença 

de todos e informou que os elementos ausentes tinham avisado da impossibilidade de 

estarem presentes nesta reunião.  

 

ORDEM DE TRABALHOS 

 

Ponto um - Aprovar a ata da 16.ª reunião, realizada em 9 de março de 2017. 

 

Ponto dois - Aprovar o mapa de férias do diretor, de acordo com alínea s) do artigo 

13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na redação que lhe foi conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. 

 

Ponto três - Discussão e apreciação do relatório de avaliação do candidato 

elaborado pela comissão de apreciação das candidaturas, de acordo com o ponto 9 do 

Artigo 22.º -B do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na redação que lhe foi 

conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. 

Ponto quatro - Deliberar sobre a eventual audição oral do candidato, de acordo com o 

ponto 9 do Artigo 22.º-B do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na redação que lhe 

foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. 

 

Ponto cinco - Proceder à eleição do diretor, de acordo com o ponto 1 do artigo 23.º 

do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na redação que lhe foi conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. 

Ponto seis - Outros assuntos. 

 

ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES 

 

Ponto um - Aprovar a ata da 16.ª reunião, realizada em 9 de março de 2017. 

 

A ata referida foi aprovada por todos os elementos presentes. -------------------------------- 
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Ponto dois - Aprovar o mapa de férias do diretor, de acordo com alínea s) do artigo 

13.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na redação que lhe foi conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. --------------------------------------------------------------- 

 

A senhora presidente do Conselho Geral deu conhecimento do mapa de férias do 

diretor (24 de julho a 21 de agosto), tendo sido aprovado por unanimidade. --------------- 

 

Ponto três - Discussão e apreciação do relatório de avaliação do candidato elaborado 

pela comissão de apreciação das candidaturas, de acordo com o ponto 9 do Artigo 

22.º -B do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na redação que lhe foi conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. --------------------------------------------------------------- 

A senhora presidente do Conselho Geral, como elemento da comissão especialmente 

designada para apreciação das candidaturas para o recrutamento do diretor do 

Agrupamento de Escolas de Murça, apresentou o relatório de avaliação do candidato, 

enviado antecipadamente para conhecimento de todos os elementos deste conselho, 

e fez um relato de todo o processo desenvolvido, referindo sucintamente os seguintes 

aspetos: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Os trabalhos da comissão incidiram na análise do curriculum vitae do candidato 

único; na análise do seu Projeto de Intervenção no Agrupamento de Escolas de Murça 

e no resultado da entrevista individual realizada. -------------------------------------------------- 

- A comissão reuniu dia 18 de abril, para verificação do cumprimento dos requisitos 

das candidaturas; dia 19 de abril, para afixação da lista de candidatos admitidos 

(apenas houve um candidato); dia 27 de abril, para conclusão do modelo de entrevista 

ao candidato e dia 2 de maio, para realização da entrevista ao candidato e conclusão 

da apreciação da candidatura. -------------------------------------------------------------------------- 

- Relativamente ao curriculum vitae, a comissão concluiu que “é um currículo 

diversificado, com experiência em cargos de gestão e noutros projetos que lhe 

permitem ter uma visão aprofundada da realidade da escola e do Agrupamento, em 

particular, e uma capacitação determinante para o desempenho do cargo de diretor”. 

- Em relação ao Projeto de Intervenção na escola, a comissão entende que “é um 

projeto globalmente pertinente, adequado à realidade, exequível e abrangente…” ------ 

- Sobre a entrevista do candidato, a comissão achou que “o candidato revelou ao 

longo da entrevista uma excelente capacidade de exposição, comunicação e 

argumentação. Demonstrou capacidade de liderança e organização. Tem um profundo 

conhecimento da realidade escolar do Agrupamento e comprovou possuir 

sensibilidade para os problemas multifacetados da comunidade escolar”. ------------------ 
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- Tendo em conta todos os elementos apresentados, a comissão concordou expressar 

unanimemente que o candidato reúne condições para o exercício do cargo. -------------- 

 

Feitas estas considerações, não foi levantada qualquer objeção ao contéudo e 

mensagem veiculada, por parte dos membros presentes. --------------------------------------- 

 

Interveio o representante do pessoal não docente, Manuel Sousa Santos Cigarro, 

sobre a referência feita no Projeto de Intervenção à questão do número reduzido de 

funcionários, dizendo que o rácio do pessoal não docente (15 ou 16 pessoas) seriam 

suficientes, se no fim do dia viesse uma empresa que fizesse a limpeza, libertando, 

assim aqueles funcionários para o exercício de funções pedagógicas inerentes ao seu 

cargo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A este propósito, o representante do município, José Maria Garcia da Costa, referiu 

que o relatório, o processo, as questões da análise do currículo e a entrevista com o 

candidato, realçam o domínio de toda a problemática por parte do candidato a diretor; 

salientando, também, que reconhece o desfasamento entre a avaliação externa e 

interna, a importância das parcerias e é alguém que perspetiva respostas aos 

problemas encontrados tanto ao nível coletivo como ao nível individual, mas, perante a 

pressão dos órgãos da tutela, o cargo de director é visto como um responsável com 

funções burocráticas, mais do que um pensador e idealizador pedagógico. Concordou 

com a intervenção do representante do pessoal não docente e referiu que as regras do 

rácio de pessoal deviam ser alteradas, dando como exemplo o Centro Escolar, onde 

os trabalhos são assegurados só por seis operacionais suportados pelo ministério; 

sendo os restantes colocados sob a responsabilidade da autarquia. Concluiu 

afirmando que, embora tenhamos menos alunos, estes são diferentes e que a escola é 

a mesma, mas os processos que tem de ativar são também distintos dos de há uns 

tempos atrás. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Finalizada a discussão sobre o relatório final da comissão especialmente designada 

para apreciação das candidaturas para o recrutamento do director, foi este documento 

apreciado favoravelmente por unanimidade --------------------------------------------------------- 

 

Ponto quatro - Deliberar sobre a eventual audição oral do candidato, de acordo com o 

ponto 9 do Artigo 22.º-B do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na redação que lhe 

foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. --------------------------------------- 
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Dado que o relatório da comissão designada para apreciação das candidaturas para o 

recrutamento do diretor foi bastante exaustivo e esclarecedor, por unanimidade, foi 

dispensada a audição oral do candidato. ------------------------------------------------------------- 

 

Ponto cinco -. Proceder à eleição do diretor, de acordo com o ponto 1 do artigo 23.º 

do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na redação que lhe foi conferida pelo 

Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. --------------------------------------------------------------- 

 

Foi efetuada a eleição do diretor, através de voto secreto, tendo-se apurado o 

resultado dos dezoito votantes, que se traduziram em dezoito votos “sim” à eleição do 

candidato José Alexandre de Sá Pacheco a diretor do Agrupamento.  

 

Verificou-se, ainda, que o eleito não incorre em qualquer situação de incumprimento, 

de acordo com o previsto no Artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 75/2008 de 22 de abril, na 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 137/2012 de 2 de julho. ------------------ 

Ponto seis - Outros assuntos. -------------------------------------------------------------------------- 

Nada foi tratado neste ponto. ---------------------------------------------------------------------------- 

 

E nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a 

presente ata, que vai ser assinada por mim, que a secretariei, e pela presidente, nos 

termos da lei. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

O secretário, 

 

___________________________________ 

(António Augusto Ribeiro) 

A presidente do Conselho Geral, 

 

________________________________ 

(Maria do Céu Fernandes Almeida Calvão) 

 


