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DESPACHO RECTIFICATIVO N. 115/PIPB/2020
PRESIDÊNCIA DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA
DATA (14/10/2020)

Considerando que,

a) Quanto ao DESPACHO N. 111/PIPB/2020, que define a organização do processo eleitoral para eleíção do

Conselho Geral do IPBEJA, foi detetada inexatidão quanto à quantificação dos Professores que integram os

Departamentos sediados na Escola Superior de Saúde, e, consequentemente, quanto ao numero total de

Professores com capacidade eleitoral ativa e passiva;

b) Nos termos do disposto no art. 174 do Código do Procedimento Administrativos os erros de calculo e os erros

materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser rectificados, a todo

o tempo, pelos órgãos competentes;

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

No ponto referente à Eleição dos Representantes dos Professores, A. ai. iii.,

Onde se lê: “iii. O número de representantes a eieger por cada Escola é proporcional ao número de professores

afetos aos Departamentos sediados na respetiva Escola tESA -37; ESE -26, ESS -18; ESTIG-43], em relação ao

número total de docentes (124] constantes dos cadernos eleitorais de todas as Escolas e Departamentos do

Instituto”.

Deve ler-se: “iii. O número de representantes a eleger por cada Escola é proporcional ao número de professores

afetos aos Departamentos sediados na respetiva Escola (ESA -37; ESE -26, ESS -17; ESTIG-43), em relação ao

número total de docentes (123] constantes dos cadernos eleitorais de todas as Escolas e Departamentos do

Instituto”

A presente retificação produz efeitos à data da publicitação do respetivo Despacho.

Publicite-se nos locais de estilo do Instituto.

Beja, 14 de outubro de 2020

João Paulo d Almeida Lança Trinda
Presidente do Instituto Politécnico dle Beja
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