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ELEIÇÃO PARA COORDENADOR DO CURSO DA LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO BÁSICA

DA ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇÃO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE BEJA

ATA DA MESA DE VOTO

Ao segundo dia do mês de julho de dois mil e vinte, pelas 17 horas e 30 minutos, no âmbito do

processo eleitora) conducente à eleição dos coordenadores de curso do Instituto Politécnico de

Bela, a realizar nos termos e para os efeitos previstos na Lei n.2 62/2007, de 10 de Setembro e nos

artigos 66., e 89.2, n.2 11, dos Estatutos do Instituto Politécnico de Beja, homologados por

Despacho de Sua Excelência, o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, em 20 de Agosto

de 2008, e publicados no Jorna) Oficial, o Diário da República, 2g 5érie, n.2 169, de 2 de Setembro

de 200$, de pógs. 38 465 a 38 478, com início de vigência no dia 3 de Setembro de 2008, ap6s o

fecho das urnas pelas dezassete horas, reuniu, através da plataforma Zoom , nos termos e para os

efeitos previstos no Despacho n.2 69/PIPB/2020 datado de 15 de junho de 2020, do Exmo. Senhor

Presidente do Instituto, Professor João Paulo Trindade, a Mesa de Voto para eleição do

Coordenador do Curso de licenciatura em Educação Básica, composta pelos seguintes elementos:

Membros Efetivos

Presidente: José Pereirinha Ramalho

Vogal: Aldo Manuel Serra Passarinho

Vogal: Tiago José Caldas Nunes

Membros Suplentes

Vogal: Maria do Céu Lopes da Silva André

Vogal: Adelaide Pereira Jacinto do Espírito Santo

Secretariou a presente reunião o Vogal Aldo Manuel Serra Passarinho, a quem compete, nos

termos do Despacho a.2 69/PIPB/2020 datado de 15 de junho de 2020, elaborar a presente Ata das

operações de votação e apuramento de resultados.

1



Após o fecho das urnas, pelas dezassete horas, procedeu-se à contagem dos votos após receção

dos ficheiros enviados pelo GQUAP, registando-se na presente Ata, que os titula, os seguintes

elementos obrigatórios:

L Nomes dos membros da mesa;

Presidente

José Pereirinha Ramalho

Vogais efetivos

Aldo Manuel Serra Passarinho

Tiago José Caldas Nunes

Vogais suplentes

Maria do Céu Lopes da Silva André

Adelaide Pereira Jacinto do Espírito Santo

ii. A hora de abertura e de encerramento da votação e forma da reunião da assembleia de voto;

Hora de abertura da votação: 10 horas;

Hora de encerramento da votação: 17 horas;

Forma da reunião da assembleia de voto: reunião efetuada por videoconferência via plataforma

Zoom, após votação através de um sistema telemático disponibilizado pelo GQUAP, na plataforma

Com Qu est.

iii. As deliberações tomadas pela mesa;

Não foi tomada nenhuma deliberação.

iv. O número total de eleitores inscritos e votantes;

Número total de eleitores inscritos: 29

Número total de eleitores votantes: 17

v. O número de votos em docente elegível, os votos em branco e as abstenções;

Número de votos no docente: Adelaide Pereira Jacinto do Espírito Santo O

Número de votos no docente: Cesário Paulo Lameiras de Almeida 8

Número de votos no docente: Vito José de Jesus Carioca 9

Número de votos em branco 1

Número de votos nulos: O

Abstenções: 11

Docente eleito: Vito José Jesus Carioca (9 votos)

vi. As reclamações, protestos e contraprotestos;
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Nada há a registar sobre reclamações, protestos e contraprotestos, porque os mesmos no se

verificaram.

vil. Quaisquer outras ocorrências que a mesa julgue dignas de menção.

Os elementos da mesa assumiram que a indicação de “não respondido” correspondia a uma

situoção de abstenção.

A Mesa eleitoral, após proceder à contagem dos votos e à a.ç.çinatura da ata, enviará os elementos

ao Diretor da Escola, que depois os remeterá, sob a forma de resultados finais, ao Presidente do

Instituto.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por terminada a reuniào, pelas vinte e três horas, e para

constar, lavrou-se a presente acta que, depois de lida em voz alta e aprovada por unanimidade,

segue assinada por todos os membros que integram a Mesa.

Beja, 2 de julho de 2020

Os membros da mesa:

Presid ente: José Pereirinha Ramalho

José ‘eieíi-íiiha aho

Vogal: Aldo Manuel Serra Passarinho

Assinado por: ALDOMANUELSERRA
PASSARINHO
Num, de dentificação Civil: 8109012 1384

Vogal: Tiago José Caldas Nunes

Assinado por: TIAGO JOSÉ CAWAS NUNES
Num, de Identificação Civil 811 12942440
Data: 2020.07.02 23:55:04 +0100
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