ELECTIONS MEETING
ADVISEMENT CALL

Accordingly to Association’s statutes and as per its Article number 7, I hereby call the Elections
meeting of Enraizar – Associação de Aprendizagem Comunitária, for December 4th 2017, at
20.00 pm, with the following agenda:

1) Elections results;
2) Social entitities election;
3) Other subjects;

We also inform that the election act will occur in the same day. The voting table shall open at
15:00 pm and shall close at 19:30 pm, and will be located in Enraizar’s head office at Rua da
Escola, Monte Bom, Mafra.

The candidate’s list will accepted until November 19th, at 17:30 pm, in accordance with
Enraizar’s internal regulations, which copy is locally available.

Furthermore, as per the internal regulation document, the candidate’s lists shall be published
on Enraizar’s website and head office.
.

Monte Bom, November 13th, 2017

Board of the General Meeting

Rua da Escola – Monte Bom
geral@enraizar.pt
261 859 052

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL
CONVOCATÓRIA

De harmonia com o disposto nos Estatutos e no exercício da competência consignada no artigo
7º, convoco a Assembleia Geral Eleitoral da Enraizar – Associação de Aprendizagem
Comunitária, para o dia 4 de Dezembro de 2017, às 20.00, com a seguinte Ordem de
Trabalhos:

4) Apresentação dos resultados do ato eleitoral;
5) Eleição dos orgãos sociais da Associação;
6) Outros assuntos;

Mais se informa que o ato eleitoral decorrerá no mesmo dia entre as 15 horas e as 19 horas e
30 minutos, horário da abertura e encerramento da mesa de voto, localizada na sede da
Associação, sita na Rua da Escola, em Monte Bom, freguesia de Santo Isidoro, concelho de
Mafra.

A apresentação das listas de candidatos decorre até às 17:30 do dia 19 de Novembro de 2017,
de acordo com Regulamento Interno, que poderá ser consultado na sede.

De acordo com o Regulamento Interno, as listas de candidatos será publicada online no sítio da
Enraizar, bem como em local visível na sede.

Monte Bom, 13 de Novembro de 2017

A Mesa da Assembleia Geral
Rua da Escola – Monte Bom
geral@enraizar.pt
261 859 052

