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ATA DA MESA DE VOTO DA ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DO CURSO DE
UCENCATURA EM ENFERMAGEM

ESCOLA SUPERIOR DE SAÚDE DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

Aos vinte e oito dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, na Escola Superior de Saúde de Beja (Sala

de Reuniões Tutorias D), entre as dez e as catorze horas, decorreu o ato eleitoral para a eleição do

Coordenador de Curso de Licenciatura em Enfermagem, realizado nos termos e para os efeitos previstos

na Lei n.2 62/2007, de 10 de setembro e nos artigos 66.2, e $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, bem como no disposto no Regulamento Escolar Interno dos Cursos de

primeiro ciclo do Instituto Politécnico de Beja, homologado pela Presidente do lPBeja, assim como o Regime

Jurídico instituído pelo Decreto-Lei N2 74/2006, de 24 de março, na redaço que lhe foi dada pelo Decreto-

Lei n2. 65/2018, de 16 de agosto, e demais legislaço aplicável ao primeiro ciclo de estudos.

Foram membros da mesa de voto: Marta Sofia Inácio Catarino, presidente da mesa, Teresa do Rosário

Teixeira Marques Dionísio Mestre, vogal efetiva e Helga Teixeira Martins, vogal efetiva, Jogo Vítor da Silva

Vieira, vogal suplente e Jorge Miguel Olho Azul do Rosário, vogal suplente.

Após o fecho da urna pelas catorze horas, nos termos e para os efeitos previstos nos pontos A, 3 e C do

Despacho n.2 167/PIPB/2022 datado de 20 de junho de 2022, do Exma. Senhora Presidente do lnstitüto

Politécnico de Beja, Professora Doutora Maria de Fátima Nunes de Carvalho, reuniu a Mesa de Voto para a

contagem dos votos e consequente apuramento dos resultados. Secretariou a reunio, Teresa do Rosário

Teixeira Marques Dionísio Mestre, a quem compete, nos termos do referido Despacho, elaborar a presente

Ata das operações de votaço e apuramento de resultados.

Procedeu-se à contagem dos votos, registando-se na presente Ata, que os titula, os seguintes elementos

obrigatórios:

Nomes dos membros da mesa:

Membros Efetivos:

Presidente: Marta Sofia Inácio Catarino

Vogal: Teresa do Rosário Teixeira Marques Dionisio Mestre

Vogal: Helga Teixeira Martins

Membros Suplentes:

Vogal: João Vítor da Silva Vieira

Vogal: Jorge Miguel Olho Azul do Rosário
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Hora de abertura e de encerramento da votação e o local da reunião da assembleia de voto:

Hora de abertura da votação: 10 horas;

Hora de encerramento da votação: 14 horas;

Local da Reunião: Escola Superior de Saúde, sita na Rua Dr. José Correia Maltez, em Beja.

iii. Deliberações tomadas pela mesa

iv. Número total de eleitores inscritos e votantes:

Número total de eleitores inscritos: 45

Número total de eleitores votantes: 15

v. Número de votos em docente elegível, os votos em branco e os votos nulos;

Número de votos no docente: Maria Dulce dos Santos Santiago — 9 votos; Ana Maria Grego Dias Sobral

Canhestro —4 votos.

Número de votos em branco: 2

Número de votos nulos: O

Docente eleito: Maria Dulce dos Santos Santiago

vi. Reclamações, protestos e contraprotestos;

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

vii. Quaisquer outras ocorrências que a mesa julgue digna de menção.

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 Diretor da Escola, para que este

proceda, de imediato, à sua remessa, sob a forma de resultados finais, à Presidente do Instituto.

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a presente Ata que depois de

lida e aprovada vai ser assinada pelos membros que integraram a mesa.

Beja, 28 de junho de 2022
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O Presidente da Mesa de voto
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O Secretário da Mesa de voto
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O vogal efetivo da Mesa de voto

L
O vdal suplente da Mesa de voto
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O vogal suplente dá Mesa de voto
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