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Documento 01 
 

Características de uma convocatória 
 

Uma convocatória é um documento em que se convoca, ou seja, em que se avisa e se chama para uma reunião 

de forma oficial ou para a prestação de outro serviço, solicitando-se a presença das pessoas que deverão estar 

presentes (indicando, de forma precisa e imperativa, os elementos convocados). 

Como documento que é, deve ser elaborado e assinado por quem tem poderes institucionais para o fazer 

(diretor, reitor, presidente de um conselho, presidente de uma associação, coordenador de 

grupo/departamento, coordenador pedagógico, diretor de curso, diretor de turma, etc.), sendo dado a conhecer 

por aviso a cada participante (ou colocado/publicado em local próprio, definido pela instituição), com a devida 

antecedência, geralmente, estabelecida pela instituição (entre oito dias e 48 horas). 

Deverá, portanto, indicar: 

— o tipo de sessão ou reunião (ordinária ou extraordinária); 

— quem convoca; 

— os participantes (grupo de professores de...; encarregados de educação da turma....; etc.); 

— o horário (o dia e a hora) e o local (a sala e o edifício) da reunião ou da atividade; 

— a ordem de trabalhos (os vários pontos da ordem de trabalhos); 

— a data da convocatória; 

— a assinatura de quem convoca. 
 

Nota: Sempre que assim se considerar, poderá, também, indicar-se (em nota) o material que possa ser 

necessário para o desenvolvimento dos trabalhos.                           
 

Fonte: Ciberdúvidas da Língua Portuguesa. 

 

 
Documento 02 

 

Exemplo: 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCATÓRIA 
 

Usando da competência que me confere o Art.º 26, alínea b), Secção II, dos Estatutos desta Associação, e de 

acordo com o Art.º 31, ponto 2, da mesma Secção, convoco a Assembleia Geral Extraordinária para o dia 28 

de maio, pelas 17 horas, em Faro, na Rua do Compromisso, 38, com a seguinte Ordem de Trabalhos: 
 

1. DISCUSSÃO SOBRE A SITUAÇÃO DO EDIFÍCIO LEGADO DE D. MARIA DE SOUSA VALAGÃO 

GUERREIRO SITO NA RUA ACTOR NASCIMENTO FERNANDES, 72-74. 
 

2. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE PARA OS ASSOCIADOS. 
 

A Assembleia Geral reunirá à hora marcada se estiverem presentes mais de metade dos associados com direito 

a voto e 30 minutos depois com qualquer número de presentes, conforme o Art.º 28 – 1. 
 

Faro, 7 de maio de 2018 
 

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral, 

Dr. Carlos Figueira 
 

Fonte: www.aapacdm.com/post/assembleia-geral-extraordin%C3%A1ria-convocat%C3%B3ria (adaptado) 
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