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DESPACHO N.2 33/PIPB/2021

PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DATA: 08/04/2021

No exercício de competência própria, e no cumprimento do disposto no artigo 59.2

da Lei n.2 66-B/2007, de 22 de dezembro, alterado pelo art.2 49•2 da Lei n.2 66-

5/2012, de 31 de dezembro, determino a abertura do processo de eleição dos

vogais representantes dos trabalhadores, com vista à constituição da Comissão

Paritária do Instituto Politécnico de Seja, no âmbito do sistema de gestão e avaliação

do desempenho da administração pública, decidindo, neste contexto, e para o fim

referido, o seguinte:

a) Para a constituição da futura Comissão Paritária, nomear para integrar a mesa

de voto, os seguintes trabalhadores:

i. Presidente: Paula Mansa Borges de Carvalho;

ii. Vogal efetivo: Joaquim Pedro Corado Palmeiro;

iii. Vogal efetivo: Maria Julieta dos Santos Magalhães da Silva Filipe;

iv. Vogal suplente: Maria José Custodia Patusca Machado;

v. Vogal suplente: Nelson de Jesus Ressurreição Deodato.

b) Fixar para a realização do ato eleitoral, o próximo dia 20 de abril de 2021,

funcionando a mesa de voto entre as 10:00 e as 14:00 horas, no Edifício dos

Serviços Comuns 1 do Instituto Politécnico de Seja, mais determinando que o

resultado do ato eleitoral seja entregue no secretariado da presidência até

às 16:00 desse mesmo dia.

c) Dispensar da atividade profissional todos os membros que integrem a mesa de

voto, como efetivos, ou em substituição destes, como suplentes.
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Relativamente ao exercício do direito de voto pelos trabalhadores, mais decido e informo

o seguinte:

d) Os trabalhadores não docentes serão autorizados pelo Presidente da

unidade orgânica onde exerçam funções a ausentarem-se do seu local de

trabalho, pelo período de tempo estritamente necessário para esse fim, e

q u e;

e) Realizando-se a eleição na modalidade de escrutínio secreto, deve cada um

dos votantes inscrever no boletim de voto que lhe for distribuído,

preferencialmente, o nome completo do trabalhador que deseje eleger, de

acordo com os elementos que forem afixados nas listas a publicitar nos locais de

estilo, considerando-se nulos todos os boletins nos quais falte ou seja

insuficiente a referência ao candidato a eleger e que o torne não identificável.

Beja, 8 de abril de 2021

João Paulo Trindade

Presidente do Instituto Politécnico de Beja
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