
Convocatória nº. 2/2017 AG

Em conformidade com os Estatutos da APEPADRV, convoco todos os Sócios

Efetivos para a reunião ordinária que funcionará como Assembleia Eleitoral, a

realizar no auditório da Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento

Rural de Vagos, pelas 18h30min, do dia 29 de setembro de 2017, com a

seguinte Ordem de Trabalhos:

1. Eleição dos Órgãos Sociais da APEPADRV – Associação de Pais e

Encarregados de Educação da Escola Profissional de Vagos, para o

biénio 2017-2019.

2. Tomada de Posse dos Corpos Sociais eleitos.

No cumprimento do estabelecido no artigo 35º dos Estatutos da APEPADRV:

1 - As listas candidatas deverão dar entrada na sede da APEPADRV até 5 dias

antes do ato eleitoral.

2 - As candidaturas podem ser apresentadas por associados que cumpram as

condições expressas no Capitulo II, n.º 1 do artigo 10.º dos Estatutos, em

número não inferior a 11 membros efetivos, sendo que a cada cargo estatutário

deverá corresponder e ser indicado um associado. Da lista podem, ainda, fazer

parte até 7 suplentes.

3 - Qualquer membro efetivo pode ser subscritor da sua própria candidatura,

mas é-lhe interdito subscrever mais de uma lista.

4 - Todas as candidaturas deverão ser acompanhadas de declaração do

associado proposto, no qual se confirme a aceitação do cargo para que é

candidato.

5 - Será obrigatório, com a apresentação da lista, esta vir acompanhada de um

Plano de Atividades e Orçamento, para o mandato a que se candidata.



6 - Na apresentação das candidaturas, os proponentes deverão indicar qual de

entre eles será o mandatário da lista e exercerá as funções de vogal

verificador, fazendo, como observador, parte da Comissão Eleitoral.

A abertura da urna de votação será às 18h45min e o seu encerramento às

19h15min.

Os Estatutos podem ser consultados na página web da APEPADRV, no site da

Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos.

Gafanha da Boa Hora, 19 de setembro de 2017.

O Presidente da Assembleia Geral da APEPADRV


