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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS N.º 1 DE BEJA

– 135021

SEDE: ESCOLA SECUNDÁRIA DIOGO DE GOUVEIA - 404627

COMUNICADO
Conselho Geral
Informa-se que, no dia 15 de março de 2018, pelas 18.15 h, o Conselho Geral do Agrupamento de
Escolas N.º 1 de Beja reuniu a fim de deliberar sobre a recondução do Diretor em funções ou sobre
a abertura do procedimento concursal tendo em vista a realização de nova eleição, nos termos do
n.º 2 do artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 75/2008, de 22 de abril, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º
137/ 2012 de 2 de julho.
O Diretor José Eugénio Aleixo Pereira fez um balanço do seu mandato, desenvolvido ao longo do
quadriénio 2014/2018, tendo como ponto de partida o Projeto de Intervenção por si elaborado e a
Carta de Missão, aprovada pelo Conselho Geral em 20 de abril de 2016. De forma detalhada e
explícita, a partir das sete áreas de intervenção por ele definidas, apresentou diversas evidências
que demonstraram o grau de concretização dos objetivos a que se propusera atingir.
Terminada a sua intervenção, o Diretor retirou-se da reunião, a pedido da Presidente do Conselho
Geral.
Seguidamente, pelos Conselheiros presentes, foi analisado e corroborado o balanço apresentado,
tendo os mesmos sido de parecer positivo ao trabalho desenvolvido pelo Diretor.
Depois, procedeu-se à votação, por voto secreto, tendo o Diretor José Eugénio Aleixo Pereira sido
reconduzido por maioria absoluta dos membros do Conselho Geral presentes na reunião.
Foi-lhe, de imediato, comunicado o resultado da votação, tendo o mesmo agradecido a confiança
depositada e aceitado desempenhar a função de Diretor do Agrupamento de Escolas N.º 1 de Beja
por mais um quadriénio (2018/2022).
A tomada de posse será realizada numa das próximas reuniões do Conselho Geral.

Beja, 15 de março de 2018

O Presidente do Conselho Geral
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