
Instituto Politécnico de Beja
• Rua Pedro Soares, 5/N
• a

- Campus do IPSeja Apurtado 6155
• 7800-295 Seja PORTUGAL

••
Tel +351284314300 Fax+351184314401

E-maiL g9raI@ipbeja.pt

1 [3 e j a NIF. 680 038 671

I-\sTI TI 1(3 Ptji i ( N I( o
I IIEJA www.ipbeja.pt

DESPACHO N. 71/PIPB/20

PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA - PROCESSO ELEITORAL PARA ELEIÇÃO DO

CONSELHO TECNICO-CIENTÍFICO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA 2020

- ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO ELEITORAL - RETOMA DO PROCESSO ELEITORAL

DATA (23/06/2020)

No exercício de competência própria, em tempo e pela forma legal e estatutária devida, e considerando:

a] Perante o contexto decorrente da pandemia provocada pela doença por coronavírus (COVID-19), se

demonstrou adequada a adoção de medidas tendentes a evitar a propagação da doença, determinando

que fossem restringidos ao essencial a prática de que exigissem a presença física de pessoas nos espaços

e o inevitável contacto social;

b] Nesse sentido, e atendendo especialmente à calendarização do ato eleitoral para o dia 24 de março de

2020, que, necessariamente, congregaria nas instalações do tPBeja todo o universo de eleitores, e

acompanhando as medidas emanadas do Decreto-lei n. 10-A/2020, de 13/03, ratificado pela Lei n.0 1-

A/2020, de 19/03, bem como as implementadas no lPBeja através do Despacho n.0 39/PIPB/2020, de

12/03, posteriormente reforçadas pelo Despacho n.2 40/PIPB/2020, de 16/03, que se dão por

integralmente reproduzidos, foi determinada a suspensão do processo eleitoral para o Conselho Técnico

Científico do Instituto Politécnico de Beja nos termos do nosso Despacho 42/PIPB/2020, de 23/03/2020;

c] Que, o evoluir da situação sanitária no país tem permitido a gradual retoma das atividades de natureza

presencial, podendo considerar-se que, entretanto, se encontram reunidas as condições para a realização

dos atos definidos no procedimento eleitoral e que justificaram a sua suspensão;

d) Que, se demonstra necessário dar continuidade ao processo de eleitoral do Conselho Técnico-Científico

do IPReja;

e) As competências que, nos termos legais (art.2 900 n.2 1 alíneas p] e q) do RJIES] e estatutários (art.2 400,

n0 1 alíneas p] e q], dos Estatutos do lPBeja], me estão acometidas para velar pela observância das leis,

dos Estatutos e dos Regulamentos, assegurando o bom funcionamento do Instituto, e em especial a

competência prevista no art. 9•0 do Regulamento do Conselho Técnico-Científico do Instituto Politécnico

de Beja.

Nos termos e limites, e para os efeitos previstos nos artigos supra referenciados, decido e torno público, no

contexto do procedimento das eleições do Conselho Técnico-Científico, o seguinte:
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i. Que seja dada continuidade ao processo eleitoral para eleição do Conselho Técnico-Científico do

tPBeja, que se encontrava suspenso em virtude dos motivos supra referidos,

ii. Mais, e atendendo que, em prol da estabilidade processual e princípio de aproveitamento dos atos, se

consideraram consolidados todos os atos praticados no âmbito do processo até ao dia 12 de março

de 2020, o processo deverá ser retomado com a prática dos atos que se encontravam aprazados após

essa data, de acordo com o calendário publicado em anexo e que se considera como parte integrante

do presente despacho.

iii. Ainda considerando que, no atual contexto a atividade letiva se encontra ainda a funcionar em regime

de ensino à distância, que se se configura como um limite à frequência das instalações das Escolas do

tPBeja, mais se entende adequado determinar que, para além da publicação edital adotada em regra

no processo eleitoral, se proceda também à publicitação das listas candidatas na página web do

Conselho Técnico-Científico, de forma a promover o efetivo conhecímento das mesmas, assegurando

assim as mais amplas garantias quanto direito de reclamação por parte dos interessados.

As dúvidas e omissões resultantes do presente Despacho serão dirimidas e ultrapassadas por Despacho do

Presidente do Instituto.

Publicite-se nos locais de estilo do Instituto e na página web do Conselho Técnico-Científico do Instituto

Politécnico de Beja.

Beja, 23 de junho de 2020.

João Paulo de Almeida Lança Trindade

% 7/

O Presidente4o Instituto Politécnico de Beja

ALTERAÇÃO DO CALENDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES DO CONSELHO TECNICO-CIENTIFICO
DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA - 2020

• 14 de fevereiro de Início do processo eleitoral.
2020

17 de fevereiro de Afixação dos cadernos eleitorais.
2020

19 de fevereiro de Reclamações relativamente aos cadernos eleitorais.
2020

21 de fevereiro de Resolução de reclamações quanto aos cadernos eleitorais e
2020 afixação dos cadernos eleitorais definitivos.
24 a 2$ de fevereiro Entrega de listas de candidatura no Secretariado da
de 2020— até às Presidência do Instituto, nos Serviços Centrais.
16.00h

M0007-PSO2 Página 2 de 3



março de 2020 Publicitação das Listas Admitidas/Rejeitadas

09 a 12 de março de Prazo adicional para entrega de listas de candidatura por
2020- até às 16.00h parte dos representantes dos docentes com grau de

doutor em regime de tempo integral, com contrato de
duração não inferior a um ano e dos docentes com titulo
de especialista em regime de tempo integral, com
contrato há mais de dois anos no Secretariado da
Presidência do Instituto, nos Serviços Centrais.

24 de junho de 2020 Publicitação das Listas Admitidas/Rejeitadas

26 de junho de 2020 Reclamações da decisão de rejeição de Listas.

30 de junho de 2020 Decisão sobre reclamações de rejeição de listaseafixação de
listas admitidas.

07 de Julho de 2020 Eleições.

09 de Julho de 2020 Afixação dos resultados provisórios das eleições.

10 de Julho de 2020 Reclamações sobre os resultados provisórios das eleições. -

13 de Julho de 2020 Decisão de reclamações sobre resultados provisórios das
eleições. - -

14 de Julho de 2020 Afixação dos resultados definitivos das eleições.
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