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DESPACHO ESSUAlg 03/2021 

 

Assunto: Eleição dos Membros Discentes do Conselho Pedagógico – Calendário Eleitoral 

 

Nos termos conjugados do disposto nos artigos 17.º e 26.º, ambos dos Estatutos da ESSUAlg, 

com o Regulamento da eleição dos membros discentes do Conselho Pedagógico da ESSUAlg 

homologado por despacho do Reitor em 11-01-2021, informa-se que a eleição dos membros 

Discentes do Conselho Pedagógico tem lugar no dia 18 de maio do corrente ano. 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

Elaboração e afixação dos cadernos eleitorais, bem como 
divulgação na página web da Escola 

Até às 17h do dia 23 de abril 

Apresentação de reclamações aos Cadernos Eleitorais Até às 17h do dia 27 de abril 

Apreciação e decisão sobre as reclamações Até às 17h do dia 28 de abril 

Apresentação de candidaturas (a remeter por email à 
Comissão Eleitoral c/conhecimento à Direção da Escola) 

Até às 17h do dia 30 de abril 

Deliberação da Comissão Eleitoral sobre aceitação das 
candidaturas 

Até às 17h do dia 04 de maio 

Reclamações sobre a decisão de não aceitação de 
candidaturas 

Até às 17h do dia 05 de maio 

Resposta às reclamações pela Comissão Eleitoral Até às 17h do dia 06 de maio 

Afixação das listas definitivas das candidaturas Até as 17h do dia 07 de maio 

Realização da campanha De 10 a 14 de maio 

Eleições 
Dia: 18 de maio 
Hora: das 9:30h às 17:00h 
Local: a indicar 

Afixação dos resultados Até às 17 horas do dia 19 de maio 

Reclamações relativas ao ato eleitoral Até às 17 horas do dia 20 de maio 

Apreciação e decisão sobre reclamações Até às 17 horas do dia 21 de maio 

Relatório da Comissão Eleitoral Até às 17 horas do dia 24 de maio 

Recurso ao Reitor dos resultados eleitorais Até às 17 horas do dia 25 de maio 
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Envio dos resultados para homologação Até às 17 horas do dia 26 de maio 

Homologação 10 dias úteis 

 

O Diretor, 

 

 

 

Prof Doutor Luis Pedro Ribeiro 

Assinado de forma digital 

por Luís Pedro Vieira Ribeiro 

Dados: 2021.03.22 09:41:41 
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