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DE BEJA

ELEIÇÃO PARA O CONSELHO GERAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

REPRESENTANTES DOS PROFESSORES

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

LISTA

Victor Manuel do Sacramento Figueira, casado, professor adjunto em exercício de funções

na Escola Superior de Tecnologia e Gestão integrada no Instituto Politécnico de Beja,

portador do cartão de cidadão n.2 07331932 SZYO, contribuinte fiscal n.2 152961267,

residente na Avenida Comandante Ramiro Correia, 37, Beja.

Luis Miguel Gomes Tavares, divorciado, professor adjunto em exercício de funções na Escola

Superior de Tecnologia e Gestão integrada no Instituto Politécnico de Beja, portador do

cartão de cidadão n.2 7373463 2ZX8, contribuinte fiscal n.2 140699341, residente na

Avenida Vasco da Gama, n.2 19, Bloco D, R/C Esq, Beja.

Cesário Paulo Lameiras de Almeida, casado, professor coordenador em exercício de funções

na Escola Superior de Tecnologia e Gestão integrada no Instituto Politécnico de Beja,

portador do cartão de cidadão n.2 $422047 3ZY3, contribuinte fiscal n.2 193657$56,

residente na Rua Cidade de Díli, n.2 3, 3 Drt, 7800-452 Beja.

Maria Adelaide Rodrigues Tareco, casada, professora adjunta em exercício de funções na

Escola Superior de Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto Politécnico de Beja,

portadora do cartão de cidadão n.2 06220807 1ZY7, contribuinte fiscal n.2 175413908,

residente na Rua Pedro Soares n.2 31, 7800-295 Beja.
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Luis Filipe Nobre Horta Baptista Garcia, solteiro, professor adjunto em exercício de funções na

Escola Superior de Tecnologia e Gestão integrada no Instituto Politécnico de Beja, portador do

cartão de cidadão n.2 09504581 3ZX1, contribuinte fiscal n.2 201564190, residente na Rua José

Relvas, 27, Cabeça-Gorda, Beja.

Carla Maria Lopes da Silva Afonso dos Santos, casada, professora adjunta em exercício de

funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão integrada no Instituto Politécnico de

Beja, portadora do cartão de cidadão n.2 9236875 1ZY7, contribuinte fiscal n.2 197814050,

residente na Rua Diogo de Couto, 58, Évora.

Marinêz De Oliveira Xavier, casada, professora adjunta em exercício de funções na Escola

Superior de Tecnologia e Gestão integrada no Instituto Politécnico de Beja, portadora do

cartão de cidadão n.2 49919534N, contribuinte fiscal n.2 276767535, residente na Rua do

Poente, Solar das Buganvílias 2, Ferreiras, Albufeira.

Elsa da Piedade Chinita Soares Rodrigues, casada, professora adjunta em exercício de

funções na Escola Superior de Tecnologia e Gestão integrada no Instituto Politécnico de

Beja, portadora do cartão de cidadão n. 06997006 8ZY4, contribuinte fiscal n.2 17823993,

residente na Rua Eça de Queiroz, n.2 8, Beja.

Vêm pelo presente, em tempo e pela forma legal e estatutária julgada devida, nos termos

e para os efeitos previstos no Despacho n-° 111/PIPB/2020 de 2 de outubro de 2020, e no

contexto do processo de eleição para o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Beja,

deduzir candidatura, sob a forma de Lista que subscrevem como membros para eleição

dos representantes dos Professores e Investigadores, instruída com os elementos exigidos

e composta e apresentada sob a forma seguinte:
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DECLARAÇÃO

Victor Manuel do Sacramento Figueira, professor adjunto, integrado no Departamento de

Ciências Empresariais, sedeado na Escola Superior de Tecnologia e Gesffio, integrada no

Instituto Politécnico de Seja, portador do cartão de cidadão n.2 07331932 5ZYO, vem pelo

presente, em tempo e pela forma legal e estatutária julgada devida, e nos termos e para os

efeitos previstos no Despacho n2 1f1/PIPB/2020 de 2 de outubro de 2020, declarar, sob

compromisso de honra, no contexto do processo de eleição para o Conselho Geral do

Instituto Politécnico de Beja e em referência à lista que subscreve como membro efetivo

para eleição do representante dos professores, a sua aceitaço do cargo, em caso de eleição

da referida lista.

Beja, 23 de outubro de 2020
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DE C LA RAÇÃO

Luis Miguel Gomes lavares, professor adjunto, integrado no Departamento de Engenharia,

sedeado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto Politécnico de

Beja, portador do cartão de cidadão n.2 7373463 2ZX$, vem pelo presente, em tempo e pela

forma legal e estatutária julgada devida, e nos termos e para os efeitos previstos no

Despacho n2 .11.1/PIPB/2020 de 2 de outubro de 2020, declarar, sob compromisso de honra,

no contexto do processo de eleição para o Conselho Geral do Instituto Politécnico de Beja e

em referência à lista que subscreve como membro efetivo para eleição do representante

dos professores, a sua aceitação do cargo, em caso de eleição da referida lista.

Beja, 23 de outubro de 2020
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DECLARAÇÃO

Cesário Paulo Lameiras de Almeida, professor coordenador, integrado no Departamento de

Matemática e Ciências Físicas, sedeado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, integrada

no Instituto Politécnico de Beja, portador do cartão de cidado n.2 8422047 3ZY3, vem pelo

presente, em tempo e pela forma legal e estatutária julgada devida, e nos termos e para os

efeitos previstos no Despacho n-° 111/PIPB/2020 de 2 de outubro de 2020, declarar, sob

compromisso de honra, no contexto do processo de eleição para o Conselho Geral do

Instituto Politécnico de Beja e em referência à lista que subscreve como membro efetivo

para eleição do representante dos professores, a sua aceitação do cargo, em caso de eleição

da referida lista.

Beja, 23 de outubro de 2020
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DECLARAÇÃO

Maria Adelaide Rodrigues Tareco, professora adjunta, integrada no Departamento de Ciências

Empresariais, sedeado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto

Politécnico de Beja, portadora do cartão de cidadão n.2 06220807 1ZY7, vem pelo presente,

em tempo e pela forma legal e estatutária julgada devida, e nos termos e para os efeitos

previstos no Despacho n2 111/PIPB/2020 de 2 de outubro de 2020, declarar, sob

compromisso de honra, no contexto do processo de eleição para o Conselho Geral do

Instituto Politécnico de Beja e em referência à lista que subscreve como membro efetivo

para eleição do representante dos professores, a sua aceitação do cargo, em caso de eleição

da referida lista.

Beja, 23 de outubro de 2020
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DECLARAÇÃO

Luis Filipe Nobre Horta Baptista Garcia, professor adjunto, integrado no Departamento de

Engenharia, sedeado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto

Politécnico de Beja, portador do cartão de cidadão n.2 09504581 3ZX1, vem pelo presente,

em tempo e pela forma legal e estatutária julgada devida, e nos termos e para os efeitos

previstos no Despacho n-° llf/PIPB/2020 de 2 de outubro de 2020, declarar, sob

compromisso de honra, no contexto do processo de eleição para o Conselho Geral do

Instituto Politécnico de Beja e em referência à lista que subscreve como membro suplente

para eleição do representante dos professores, a sua aceitação do cargo, em caso de eleição

da referida lista.

Beja, 23 de outubro de 2020
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DECLARAÇÃO

Cana Maria Lopes da Silva Afonso dos Santos, professora adjunta, integrada no

Departamento de Matemática e Ciências Físicas, sedeado na Escola Superior de Tecnologia

e Gestão integrada no Instituto Politécnico de Beja, portadora do cartão de cidadão n.2

9236875 ZY7, vem pelo presente, em tempo e pela forma legal e estatutária julgada devida,

e nos termos e para os efeitos previstos no Despacho n2 ll1/PIPB/2020 de 2 de outubro de

2020, declarar, sob compromisso de honra, no contexto do processo de eleição para o

Conselho Geral do Instituto Politécnico de Beja e em referência à lista que subscreve como

membro suplente para eleição do representante dos professores, a sua aceitação do cargo,

em caso de eleição da referida lista.

Beja, 23 de outubro de 2020
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DECLARAÇÃO

Marinêz De Oliveira Xavier, professora adjunta, integrada no Departamento de Ciências

Empresariais, sedeado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto

Politécnico de Beja, portadora do cartão de cidadão n.2 49919534N, vem pelo presente, em

tempo e pela forma legal e estatutária julgada devida, e nos termos e para os efeitos

previstos no Despacho n-° 111/PIPB/2020 de 2 de outubro de 2020, declarar, sob

compromisso de honra, no contexto do processo de eleição para o Conselho Geral do

Instituto Politécnico de Beja e em referência à lista que subscreve como membro suplente

para eleição do representante dos professores, a sua aceitação do cargo, em caso de eleição

da referida lista.

Beja, 23 de outubro de 2020
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DECLARAÇÃO

Elsa da Piedade Chinita Soares Rodrigues, professora adjunta, integrada no Departamento

de Engenharia, sedeado na Escola Superior de Tecnologia e Gestão, integrada no Instituto

Politécnico de Beja, portador do cartão de cidadão n.2 06997006 8ZY4, vem pelo presente, em

tempo e pela forma legal e estatutária julgada devida, e nos termos e para os efeitos

previstos no Despacho n2 111/PIPB/2020 de 2 de outubro de 2020, declarar, sob

compromisso de honra, no contexto do processo de eleição para o Conselho Geral do

Instituto Politécnico de Beja e em referência à lista que subscreve como membro suplente

para eleição do representante dos professores, a sua aceitação do cargo, em caso de eleição

da referida lista.

Beja, 23 de outubro de 2020
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