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INSTITUTO [sfocAStJIkIoR

PoLITÉcNIcO graria

ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL DE ANÁLISES

LABORATORIAIS

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

ATA DA MESA DE VOTO

Aos vinte e oito de junho de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e cinco minutos, e no âmbito

do processo eleitoral conducente à eleição do coordenador de curso do Curso Técnico Superior

Profissional de Análises Laboratoriais, do Instituto Politécnico de Beja, a realizar nos termos e para

os efeitos previstos na Lei n.2 62/2OO7 de 10 de setembro, no artigo 89.2, 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. Série, n.2 169, de 2 de setembro de 2008, de págs. 38 465 a 38 478, com início de

vigência no dia 3 de setembro de 2008, no desposto no Decreto-Lei n.2 43/2014 de 1$ de março e

no Regulamento Escolar Interno dos CTeSP do IPBeja, após o fecho das urnas pelas catorze horas, no

edifício da Escola Superior Agrária, sito na Rua Pedro Soares, em Beja, reuniu, nos termos e para os

efeitos previstos no ponto d) do Despacho n.2 166/PIPB/2022, datado de 20 de junho de 2022, do

Exmo. Senhor Presidente do Instituto, Professora Maria de Fátima Nunes de Carvalho, a Mesa de

Voto para eleição do Coordenador do Curso Técnico Superior Profissional de Análises Laboratoriais,

composta pelos seguintes elementos

Membros Efectivos
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Presidente: João Jorge Mestre Dias

Vogal efectivo: Justino António Ventura Sobreiro

Vogal efectivo: Ana Rita Santos Inácio

Membros Suplentes:

Vogal: José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira

Vogal: Augusto Joaquim de Carvalho Lança

Secretariou a presente reunião José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira, em substituição de Ana

Rita Santos Inácio, a quem compete, nos termos do Despacho 166/PIPB/2022, de 20 de junho,

elaborar a presente Ata das operações de votação e apuramento de

resultados

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

presente Ata, que os titula, os seguintes elementos obrigatórios

i.Nomes dos membros da mesa;

Presidente

Presidente: João Jorge Mestre Dias

Vogal suplente: José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira

Vogal efectivo: Justino António Ventura Sobreiro

Membros Suplentes

Vogal: José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira

Vogal: Augusto Joaquim de Carvalho Lança

ii.Hora de abertura e de encerramento da votação e o local da reunião da

assembleia de voto;

Hora de abertura da votação: 10:00 horas;

Hora de encerramento da votação: 14:00 horas;

Loca/da Reunião: Sala de reuniões ido Edifício da Escola Superior Agrária, sito na Rua Pedro Soares,

em Beja
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iii.Número total de eleitores inscritos e votantes;

Número total de eleitores inscritos: 19 (dezanove)

Número total de eleitores votantes: 7 (sete)

iv.Número de votos em cada docente, os votos em branco e os votos

nulos;

Número de votos no docente Maria Teresa Pereira Gonçalves dos Santos: 4 (quatro) votos

Número de votos no docente Olga Maria Reis Pacheco de Amaral: 3 (três) votos

Docente eleito: Maria Teresa Pereira Gonçalves dos Santos

v.Reclamações, protestos e contraprotestos;

Nada há a registar sobre reclamações, protestos e contraprotestos, porque os mesmos não se

verificaram

Não 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 ao Director 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 catorze horas e trinta 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, vinte e oito de junho de 2022

Os membros da mesa:
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INSTITUTO Es(C)LASUI’LRIOR

POLITÉCNICO —Agraria

ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL DE CULTURAS

REGADAS

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

ATA DA MESA DE VOTO

Aos vinte e oito de junho de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e cinco minutos, e no âmbito

do processo eleitoral conducente à eleição do coordenador de curso do Curso Técnico Superior

Profissional de Culturas Regadas, do Instituto Politécnico de Beja, a realizar nos termos e para os

efeitos previstos na Lei n.2 62/2007, de 10 de setembro, no artigo 89.2, 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. Série, n.2 169, de 2 de setembro de 2008, de págs. 38 465 a 38 478, com início de

vigência no dia 3 de setembro de 2008, no desposto no Decreto-Lei n.2 43/2014 de 18 de março e

no Regulamento Escolar Interno dos CTeSP do IPBeja, após o fecho das urnas pelas catorze horas, no

edifício da Escola Superior Agrária, sito na Rua Pedro Soares, em Beja, reuniu, nos termos e para os

efeitos previstos no ponto d) do Despacho n.2 166/PIPB/2 022, datado de 20 de junho de 2022, do

Exmo. Senhor Presidente do Instituto, Professora Maria de Fátima Nunes de Carvalho, a Mesa de

Voto para eleição do Coordenador do Curso Técnico Superior Profissional de Culturas Regadas,

composta pelos seguintes elementos
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MembrosEfectivos.

Vogal efectivo; Juino Aón Ventura Sobreiro

Vogal efectivo; Ana Rita Santos lnácio

Membros Suplentes

Vogal: José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira

Vogal: Augusto Joaquim de Carvalho Lança

Secretariou a presente reunião Justino António Ventura Sobreiro, a quem compete, nos termos do

Despacho 166/PIPB/2022, de 20 de junho, elaborar a presente Ata das operações de votação e

apuramento de resultados

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

presente Ata, que os titula, os seguintes elementos obrigatórios:

iNomes dos membros da mesa;

Presidente: João Jorge Mestre Dias

Vogal efectivo (secretário): Justino António Ventura Sobreiro

Vogal suplente: José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira, em substituição de Ana Rita Santos

Inácio

Membros Suplentes

Vogal: José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira

Vogal: Augusto Joaquim de Carvalho Lança

ii.Hora de abertura e de encerramento da votação e o local da reunião da

assembleia de voto;

Hora de abertura da votação: 10:00 horas;

Hora de encerramento da votação: 14:00 horas;

Local da Reunião: Sala de reuniões ido Edifício da Escola Superior Agrária, sito na Rua Pedro Soares,

em Beja
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iii.Número total de eleitores inscritos e votantes;

Número total de eleitores inscritos: 14 (catorze)

Número total de eleitores votantes: 12 (doze)

iv.Número de votos em cada docente, os votos em branco e os votos

nulos;

Número de votos no docente José António Casteleiro Penacho: 9 (nove) votos

Número de votos no docente José ManuelAçucena Ferro Palma: 1 (um) voto

Número de votos no docente Fernando Manuel Santos Mota: 1 (um) voto

Número de votos no docente Luis Eduardo Perfeito Santa Maria: 1 (um) voto

Docente eleito: José António Casteleiro Penacho

v.Reclamações, protestos e contraprotestos;

Nada há a registar sobre reclamações, protestos e contraprotestos, porque os mesmos no 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 ao Director 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 catorze horas e quinze 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, vinte e oito de junho de 2022

Os membros da mesa:

4
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INSTITUTO ESCoLA SiPEIuOR

POLITÉCNICO —grana

ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL DE AGROPECUÁRIA

MEDITERRÂNICA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

ATA DA MESA DE VOTO

Aos vinte e oito de junho de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e cinco minutos, e no âmbito

do processo eleitoral conducente à eleição do coordenador de curso do Curso Técnico Superior

Profissional de Agropecuária Mediterrânica, do Instituto Politécnico de Beja, a realizar nos termos e

para os efeitos previstos na Lei n.2 62/2007 de 10 de setembro, no artigo $9.2, 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. Série, n.2 169, de 2 de setembro de 2008, de págs. 38 465 a 38 478, com início de

vigência no dia 3 de setembro de 2008, no desposto no Decreto-Lei n.2 43/2014 de 18 de março e

no Regulamento Escolar Interno dos CTeSP do lPBeja, após o fecho das urnas pelas catorze horas, no

edifício da Escola Superior Agrária, sito na Rua Pedro Soares, em Beja, reuniu, nos termos e para os

efeitos previstos no ponto d) do Despacho n.2 .166/PIPB/2022, datado de 20 de junho de 2022, do

Exmo. Senhor Presidente do Instituto, Professora Maria de Fátima Nunes de Carvalho, a Mesa de

Voto para eleição do Coordenador do Curso Técnico Superior Profissional de Agropecuária

Mediterrânica, com posta pelos seguintes

elementos•
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MembrosEfectivos.

Presidente: João Jorge Mestre Dias

Vogal efectivo: Justino António Ventura Sobreiro

Vogal efectivo: Ana Rita Santos Inácio

Membros Suplentes

Vogal: José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira

Vogal: Augusto Joaquim de Carvalho Lança

Secretariou a presente reunião Justino António Ventura Sobreiro, a quem compete, nos termos do

Despacho 166/PIPB/2022, de 20 de junho, elaborar a presente Ata das operações de votação e

apuramento de resultados

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

presente Ata, que os titula, os seguintes elementos obrigatórios

i.Nomes dos membros da mesa;

Presidente: João Jorge Mestre Dias

Vogal efectivo (secretário): Justino António Ventura Sobreiro

Vogal suplente: José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira, em substituição de Ana Rita Santos

Inácio

Membros Suplentes

Vogal: José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira

Vogal: Augusto Joaquim de Carvalho Lança

iLHora de abertura e de encerramento da votação e o local da reunião da

assembleia de voto;

Hora de abertura da votação: 10:00 horas;

Hora de encerramento da votação: 14:00 horas;

Local da Reunião: Sala de reuniões 1 do Edifício da Escola Superior Agrária, sito na Rua Pedro Soares,

em Beja
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iii.Número total de eleitores inscritos e votantes;

Número total de eleitores inscritos: 15 (quinze)

Número total de eleitores votantes: 12 (doze)

iv.Número de votos em cada docente, os votos em branco e os votos

nulos;

Número de votos no docente Luis Eduardo Perfeito Santa Maria: 11 (onze) votos

Número de votos no docente José António Casteleiro Penacho: 1 (um)

votos

Docente eleito: Luis Eduardo Perfeito Santa Maria

v.Reclamações, protestos e contraprotestos;

Nada há a registar sobre reclamações, protestos e contraprotestos, porque os mesmos no 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 ao Director 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 catorze horas e quarenta

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, vinte e oito de junho de 2022

Os membros da mesa:
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INSTITUTO Ësc oc SurF RIOR

PoLITÉcNIco Agraria

ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DO CURSO DE LICENCIATURA EM AGRONOMIA

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

ATA DA MESA DE VOTO

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas, e no âmbito do

processo eleitoral conducente à eleição do coordenador de curso da Licenciatura em Agronomia, do

Instituto Politécnico de Beja, a realizar nos termos e para os efeitos previstos na Lei n.2 62/2007, de

10 de setembro, nos artigos 66.2, e $92, n.2 11, dos Estatutos do instituto Politécnico de Bela,

homologados por Despacho de Sua Excelência, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior,

em 20 de agosto de 200$, e publicados no Jornal Oficial, o Diário da República, 2. Série, n.2 169, de

2 de setembro de 2008, de págs. 38 465 a 38 478, com início de vigência no dia 3 de setembro de

2008 e no Regulamento Escolar Interno nos cursos de 12 ciclo do lPBeja após o fecho das urnas pelas

catorze horas, no edifício da Escola Superior Agrária, sito na Rua Pedro Soares, em Beja, reuniu, nos

termos e para os efeitos previstos no ponto C do Despacho n.2 167/PIFB/2022, datado de 23 de

junho de 2022, do Exma. Senhor Presidente do Instituto, Professora Maria de Fátima Nunes de

Carvalho, a Mesa de Voto para eleição do Coordenador do Curso de Licenciatura em Agronomia,

composta pelos seguintes elementos

Mbros

Presidente — Professor Coordenador Humberto Manuel Índio Tomás Chaves
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4
Vogal efetiva — Prof. Adjunto Isabel Maria Brito Raposo Guerreiro

Vogal efetivo — Prof. Adjunto Luís Carlos Ferreira Peres de Sousa

Vogal suplente — Prof. Adjunto Olga Maria Reis Pacheco de Amaral

Vogal suplente — Prof. Adjunto Isabel Maria Caldas Baer

Secretariou a presente reunião o Professor Humberto Manuel Índio Tomás Chaves, a quem compete

elaborar a presente Ata das operações de votação e apuramento de

resultados

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

presente Ata, que os titula, os seguintes elementos obrigatórios

i.Nomes dos membros da mesa;

Presidente — Professor Coordenador Humberto Manuel Índio Tomás Chaves

Vogal efetiva — Prof. Adjunto Isabel Maria Brito Raposo Guerreiro

Vogal efetivo — Prof. Adjunto Luís Carlos Ferreira Peres de Sousa

ii.Hora de abertura e de encerramento da votação e o local da reunião da

assembleia de voto;

Hora de abertura da votação: 10:00 horas;

Hora de encerramento da votação: 14:00 horas;

Local da Reunião: Sala de reuniões 1 do Edifício da Escola Superior Agrária, sito na Rua Pedro Soares,

em Beja

iiL Número total de eleitores inscritos e votantes;

Número total de eleitores inscritos: 28 (vinte e oito)

Número total de eleitores votantes: 18 (dezoito)

iv.Número de votos em cada docente, os votos em branco e os votos

nulos;
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Número de votos no docente Sofia Assunção Ramôo: 16 (dezasseis) votos

Número de votos no docente Manuel Marques Patanita: 1 (um) voto

Número de votos no docente Maria Margarida Pereira: 1 (um) voto

Número de votos em branco: O (zero) votos

Docente eleito: Sofia Assunção Romôa

v.Reclamações, protestos e contraprotestos;

Nada há a registar sobre reclamações, protestos e contraprotestos, porque os mesmos no se

verificaram

Nâo 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 ao Director 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 catorze horas e vinte 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, vinte e oito de junho de 2022

Os membros da mesa:

Humberto Manuel Índio Tomás Chaves

Isabel Maria Brito Raposo Guerreiro

Adjunto Luís Fernando Peres de Sousa
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INSTITUTO EscotA SulO-RIOR

PoLITÉcNIco —Agraria

ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DO CURSO TÉCNICO SUPERIOR PROFISSIONAL

WTICULTURA E ENOLOGIA

INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

ATA DA MESA DE VOTO

Aos vinte e oito de junho de dois mil e vinte e dois, pelas catorze horas e cinco minutos, e no âmbito

do processo eleitoral conducente à eIeiço do coordenador de curso do Curso Técnico Superior

Profissional de Viticultura e Enologia, do Instituto Politécnico de Beja, a realizar nos termos e para os

efeitos previstos na Lei n.2 62/2007, de 10 de setembro, no artigo 89.2, 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. Série, n.2 169, de 2 de setembro de 2008, de págs. 38 465 a 38 478, com início de

vigência no dia 3 de setembro de 2008, no desposto no Decreto-Lei n.2 43/2014 de 18 de março e

no Regulamento Escolar Interno dos CTeSP do IPBeja, após o fecho das urnas pelas catorze horas, no

edifício da Escola Superior Agrária, sito na Rua Pedro Soares, em Beja, reuniu, nos termos e para os

efeitos previstos no ponto d) do Despacho n.2 166/PIPB/2022, datado de 20 de junho de 2022, do

Exmo. Senhor Presidente do Instituto, Professora Maria de Fátima Nunes de Carvalho, a Mesa de

Voto para eIeiço do Coordenador do Curso Técnico Superior Profissional de Viticultura e Enologia,

composta pelos seguintes elementos

Membros Efetivos
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Presidente: Jogo Jorge Mestre Dias

Vogal efetivo: Justino António Ventura Sobreiro

Vogal efetivo: Ana Rita Santos Inácio

Membros Suplentes

Vogal: José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira

Vogal: Augusto Joaquim de Carvalho Lança

Secretariou a presente reunioJosé Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira, em substituição de Ana

Rita Santos Inácio, a quem compete, nos termos do Despacho 166/PIPB/2022, de 20 de junho,

elaborar a presente Ata das operações de votação e apuramento de

resultados

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

presente Ata, que os titula, os seguintes elementos obrigatórios

i.Nomes dos membros da mesa;

Presidente:

Presidente: J00 Jorge Mestre Dias

Vogal suplente: José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira

Vogal efectivo: Justino António Ventura Sobreiro

Membros Suplentes

Vogal: José Carlos Sherman d’Alvarenga Costa Mira

Vogal: Augusto Joaquim de Carvalho Lança

iLHota de abertura e de encerramento da votação e o local da reunião da

assembleia de voto;

Hora de abertura da votação: 10:00 horas;

Hora de encerramento da votação: 14:00 horas;

Loca/da Reunião: Sala de reuniões ido Edifício da Escola Superior Agrária, sito na Rua Pedro Soares,

em Beja
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iiLNúmero total de eleitores inscritos e votantes;

Número total de eleitores inscritos: 21 (vinte e um)

Número total de eleitores votantes: 15 (quinze)

iv.Número de votos em cada docente, os votos em branco e os votos

nulos;

Número de votos no docente Alexandra Trincalhetas Tomaz: 14 (catorze) votos

Número de votos no docente Maria João Carvalho: 1 (um) voto

Docente eleito: Alexandra Trincalhetas Tomaz

v.Reclamações, protestos e contraprotestos;

Nada há a registar sobre reclamações, protestos e contraprotestos, porque os mesmos não se

verificaram

Não 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 ao Director 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 catorze horas e trinta 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, vinte e oito de junho de 2022

Os membros da mesa: - -
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