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ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DO CURSO

ESCOLA SUPERIOR DE

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

ATA DA MESA DE VOTO

Aos 8 dias do mês de julho de 2022, pelas 10 horas e 00 minutos, e no âmbito do processo eleitoral

conducente à eleição da Coordenadora de curso de mestrado em Desenvolvimento Comunitário e

Empreendedorismo do Instituto Politécnico de Beja, (24 volta - desempate) a realizar nos termos e

para os efeitos previstos na Lei n.2 62/2007, de 10 de Setembro e nos artigos 66., e 89., n.2 11,

dos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja, homologados por Despacho de Sua Excelência, o

Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 20 de Agosto de 2008, e publicados no Jornal

Oficial, o Diário da República, 2.2 Série, n.2 169, de 2 de Setembro de 2008, de págs. 38 465 o 38

478, com início de vigência no dia 3 de Setembro de 2008, após o fecho das urnas pelas treze

horas, no edifício da Escola Superior de Educação de Beja, sito na Rua Pedro Soares, sem número,

em Beja, reuniu, nos termos e para os efeitos previstos nos pontos A., B. e C) do Despacho n.

166/PIPB/2022 datado de 20 de junho de 2022, do Exma. Senhora Presidente do Instituto,

Professora Maria de Fátima Carvalho, a Mesa de Voto para eleição da Coordenadora do mestrado

em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo , composta pelos seguintes elementos:

Presidente: José Pereirinha Ramalho;

Vogal efetiva: Sandra Cristina Rodrigues Santana Lopes;

Vogal suplente: Sandra Isabel Gonçalves da Saúde

Secretária da mesa: Sandra Cristina Rodrigues Santana Lopes

1

1 de 3 08/07/2022, 15:41



Firefox about:blank

Secretariou a presente reunião a vogal efetiva Sandra Cristina Rodrigues Santana topes, a quem

compete, nos termos do Despacho n.2 66/P(PB/2022, elaborar a presente Ata das operações de

votação e apuramento de resultados

Após o fecho das urnas, pelas treze horas, procedeu-se à contagem dos votos, registando-se na

presente Ata, que os titula, os seguintes elementos obrigatários

i. Nomes dos membros da mesa:

Presidente: José Pereirinha Ramalho;

Vogal efetiva: Sandra Cristina Rodrigues Santana Lopes;

Vogal suplente: Sandra Isabel Gonçalves da Saúde

ii. Hora de abertura e de encerramento da votaçõo e o local da reunião da assembleia de

voto:

Hora de abertura da votação: 10 horas;

Hora de encerramento da votação: 13 horas;

Local da Reunião: Edifício da Escola Superior de Educaço, sito na Rua Pedro Soares, sem número,

em Beja

1. Mestrado em Desenvolvimento Comunitário e Empreendedorismo .......... ..

Número total de eleitores inscritos e votantes:

Número total de eleitores inscritos: 11

Número total de eleitores votantes: 6

Número de votos em cada docente, os votos em branco e os votos nulos;

Número de votos na docente Ana Felisbela de Albuquerque Piedade:3

Número de votos na docente Maria Cristina Campos de Sousa Faria: 2

Número de votos na docente Maria inês de Campos de Sousa Fatia: 1

Número de votos em branco: O

Número de votos nufos:O

Docente efeito: Ana Feffsbela de Albuquerque Piedade
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iv. Reclamações, protestos e contraprotestas;

Nada há a regrstar sobre reclamaçêes, protestos e contraprotestos, porque os mesmos náo se

verificaram

No havendo quaisquer outras ocorrências que a Mesa julgue dignas de menção, após proceder à

contagem dos votos e à assinatura da ata, a mesa de Voto enviará esses elementos à Directora da

Escola, para que este proceda, de imediato, à sua remessa, sob a forma de resultados finais, ao

Presidente do Instituto

Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reunião, pelas treze horas e dez minutos, e

para constar, lavrou-se a presente ata que, depois de lida em voz alta e aprovada por unanimidade,

segue assinada por todos os membros que integram a Mesa

Beja, 8 de julho de 2022

Os membros da mesa:

Presidente: José Pereirinha Ramalho

Vogal efetiva: Sandra Cristina Rodrigue Santana Lopes

Vogal suplente: Sandra Isabel Gonçalves da Saúde
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