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------------------------------------------------------ATA------------------------------------------------------------------ 

-----ATA DE APURAMENTO GERAL DOS RESULTADOS DA VOTAÇÃO PARA A ELEIÇÃO DOS 

REPRESENTANTES DO PESSOAL DOCENTE DOS ENSINOS PRÉ-ESCOLAR, BÁSICO E SECUNDÁRIO, 

NO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.--------------------------------------------------------------------- 

-----Aos seis dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, funcionou nas instalações da 

Sala de Pausa dos Docentes da Escola Secundária de Resende, desde as nove horas até às 

dezasseis horas, a mesa eleitoral, devidamente constituída para o efeito, para proceder ao 

apuramento geral dos resultados da votação para a eleição dos representantes do Pessoal 

Docente dos Ensino Pré-escolar, Básico e Secundário, no Conselho Municipal de Educação.------ 

-----O ato eleitoral foi presidido pela mesa eleitoral, designada pelo Diretor do Agrupamento 

de Escolas de Resende, para o efeito, constituída pelos seguintes professores: a presidente, 

Elizabete Eufémia de Sousa Pereira (Grupo 230); primeiro vogal, José Rui de Sousa Vaz Pedro 

(Grupo 110); segundo vogal, Sandra Cristina Rodrigues da Silveira Mateus (Grupo 230); e 

terceiro vogal, Fátima da Soledade Santos Cardoso Pereira (Grupo 200).------------------------------- 

-----Concorreu apenas um Docente de cada nível de ensino para representante do Pessoal 

Docente, para o Conselho Municipal de Educação: Pré-escolar, Avelina Maria Vasconcelos 

Ferraz; Ensino Básico, Maria Isabel Pires Costa Moreira; Ensino Secundário, João Paulo Batalha 

Machado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O ato eleitoral funcionou das nove às dezasseis horas, ininterruptamente, sem qualquer 

anomalia.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Dos cadernos eleitorais fizeram parte todo o Pessoal Docente do Agrupamento de Escolas 

de Resende.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Aberta a câmara de voto, contados os respectivos boletins de voto entrados na urna, 

conferidos os mesmos conforme as descargas feitas no caderno eleitoral, verificaram-se os 

seguintes resultados:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Número total de eleitores: 168 (cento e sessenta e oito).---------------------------------------------- 

-----Número de votantes do Pré-escolar: 8 (oito).-------------------------------------------------------------- 

-----Número de votos em branco Pré-escolar: 0 (zero).------------------------------------------------------- 

-----Número de votos nulos Pré-escolar: 1 (um).--------------------------------------------------------------- 

----- Número de votantes do Ensino Básico: 43 (quarenta e três).----------------------------------------- 

-----Número de votos em branco Ensino Básico: 4 (quatro).------------------------------------------------ 

-----Número de votos nulos Ensino Básico: 1 (um).------------------------------------------------------------ 

----- Número de votantes do Ensino Secundário: 20 (vinte).------------------------------------------------ 
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-----Número de votos em branco Ensino Secundário: 5 (cinco).-------------------------------------------- 

-----Número de votos nulos Ensino Secundário: 0 (zero).---------------------------------------------------- 

-----O Representante do Pré-escolar, Avelina Maria Vasconcelos Ferraz, obteve 7 (sete) votos.- 

-----O Representante do Ensino Básico, Maria Isabel Pires Costa Moreira, obteve 38 (trinta e 

oito) votos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Representante do Ensino Secundário, João Paulo Batalha Machado, obteve 15 (quinze) 

votos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Foi encerrada a reunião da mesa eleitoral às dezassete horas e trinta minutos e para 

constar lavrou-se a presente ata, que foi aprovada, e vai ser assinada por todos os elementos 

da mesa que presidiram ao ato eleitoral.------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

A Presidente, 
 

___________________________ 
(Elizabete Eufémia de sousa Pereira) 

1.º Vogal, 
 

___________________________ 
(José Rui de Sousa Vaz Pedro) 

2.º Vogal, 
 

___________________________ 
(Sandra Cristina Rodrigues da Silveira Mateus) 

3.º Vogal, 
 

___________________________ 
(Fátima da Soledade Santos Cardoso Pereira) 

 

 

 


