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ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONIZ 

EDITAL - ELEIÇÃO DA COMISSÃO DE FINALISTAS 

ANO LETIVO 2022/2023 

 

1. Está aberto o processo para a eleição da Comissão de Finalistas 2022/2023. 

 

2. Para a eleição da Comissão de Finalistas votam todos os alunos do 12.º ano. 

 

3. São elegíveis para a Comissão dos Finalistas os estudantes do 12.º ano, não repetentes, 

no pleno uso dos seus direitos, com exceção daqueles: 

a) A quem seja ou tenha sido aplicada, nos últimos dois anos escolares, medida 

disciplinar sancionatória superior à de repreensão registada; 

b) Que tenham sido, nos últimos dois anos escolares, excluídos da frequência de 

qualquer disciplina ou retidos em qualquer ano de escolaridade por excesso grave de 

faltas. 

 

4. O Conselho Executivo, representado pelo Dr. Ricardo Paulo da Graça Abreu, é apoiado 

no âmbito da organização do processo eleitoral, pelos seguintes membros: 

 - Dra. Maria do Carmo Granito, assessora jurídica da Escola; 

 - Dra. Maria do Céu Camacho, Dr. Francisco Estevão de Sousa, Dr. Jaime Lucas 

e o Dr. Carlos Duarte Freitas, docentes da Escola. 

 

5. O calendário eleitoral é o seguinte: 

 - Dia 14 de outubro (sexta-feira), às 13:00 horas, prazo limite para a entrega das 

listas, incluindo o plano de atividades;  

 - Dia 17 de outubro (segunda-feira), às 13:00 horas, atribuição da designação das 

listas, por sorteio; 
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 - Dia 18 de outubro (terça-feira), depois das 17:30 montagem dos placards para a 

campanha eleitoral; 

 - Dia 19 de outubro (quarta-feira), a partir das 13:30 na sala de conferências, 

campanha eleitoral, através de duas sessões de apresentação das propostas das listas 

candidatas, com moderação por parte de um elemento do Conselho Executivo; 

 - Dia 20 de outubro, das 9:30 às 14 horas, eleição da Comissão de Finalistas no 

pátio coberto junto ao bar dos alunos do edifício principal; 

 - Dia 21 de outubro, nas mesmas horas e local, eventual segundo escrutínio.  

6. Os locais de afixação de documentação das listas candidatas são os seguintes: 

 - Um placard por lista, no pátio junto ao bar dos alunos, no edifício central; 

 - Um placard por lista, no pátio dos alunos, no anexo. 

7. Fora dos locais indicados a colocação de propaganda é expressamente proibida. 

8. Dependendo da situação epidemiológica, todos os atos do processo aqui descrito devem 

obedecer às eventuais recomendações emanadas da Direção Regional de Saúde da RAM 

de luta contra a Covid-19. 

9. É expressamente proibida a utilização do nome da Escola Secundária Jaime Moniz na 

organização de qualquer evento que não tenha sido autorizado pelo Conselho Executivo. 

10. A cerimónia da Bênção das Capas realizar-se-á no dia 30 de novembro de 2022, na 

Sé Catedral do Funchal. 

11. O Conselho Executivo da Escola realizará uma reunião com os Encarregados de 

Educação dos membros da lista vencedora. 

 

 

A Presidente do Conselho Executivo 

 

__________________________________________ 

(Dra. Ana Isabel Fernandes Pereira de Freitas) 


