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ELEIÇÃO DO CONSELHO TÉCNICO-CIENTÍFICO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

REPRESENTANTES DOS DOCENTES COM O GRAU DE DOUTOR EM REGIME DE TEMPO
INTEGRAL COM CONTRATO DE DURAÇÃO NÃO INFERIOR A UM ANO

E DOCENTES COM O TÍTULO DE ESPECIALISTA

LISTA

Os docentes com grau de doutor em regime de tempo integral com contrato de duração não inferior

a um ano e os docentes com título de especialista dos docentes com titulo de especialista em regime

de tempo integral, com contrato há mais de dois anos, abaixo assinados, em exercício de funções no

Instituto Politécnico de Beja, afetos aos Departamentos de Artes, Humanidades e Desporto fAHD) e

de Educação e Ciências Sociais e do Comportamento (ECSC), sediados na Escola Superior de

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

e para os efeitos previstos nos Despachos n.2s 20 e 30/PIPB/20, no contexto do processo de eleição

para o Conselho Técnico-Científico do Instituto Politécnico de Beja, deduzir candidatura, sob a forma

de Lista, que subscrevem como docentes com grau de doutor/título de especialista, instruída com os

elementos exigidos e composta e apresentada sob a forma seguinte:

AS DECLARANTES:

MEMBRO SUPLENTE

NOME CC/BI N.2 DEPARTAMENTO ASSINATURA

Educação e

Bárbara da Conceição Rala Esparteiro 2324985 ciências Sociais do ciy2

comportamento
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NOME

Sandra Isabel das Candeias

Guerreiro Dias

CC/BI N. DEPARTAMENTO

11889940

MEMBRO EFETIVO

Artes,

Humanidades e

Desporto

ASSINATURA

&1c
-ÇçQ cQc>

Ç)



Declaração de aceitação

Eu, Sandra Isabel das Candeias Guerreiro Dias, Professora Adjunta Convidada, integrada

no Departamento de Artes, Humanidades e Desposto, sediado na Escola Superior de

Educação do Instituto Politécnico de Beja, portadora do cartão de cidadão n.2 1182994,

declaro, nos termos e para os efeitos previstos no Despacho n.2 20/PIPB/20, que aceito

desempenhar o cargo para o qual me candidato na eleição 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 Conselho Técnico-Científico do Instituto

Politécnico de Beja.
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Dedaração de aceitação

Eu, Bárbara da Conceição Rala Esparteiro, Professora, integrada no Departamento de

Educação, Ciências Socias e do Comportamento, sediado na Escola Superior de

Educação do Instituto Politécnico de Beja, portadora do cartão de cidadão n.2 2324985,

declaro, nos termos e pata os efeitos previstos no Despacho 20/PIPB/20, que aceito

desempenhar o cargo para o qual me candidato na eleição 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 Conselho Técnico-Científico do Instituto

Politécnico de Bela.
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