COMISSÃO ELEITORAL
Eleição do Diretor de Departamento de Física
(Despacho do Presidente da ECT nº 5/ECT/2021 de 15 de março de 2021)

ATA Nº 6 – Apuramento Eleitoral
Data | Duração:

22/03/2021

Início: 09:00

Fim: 09:20

Local:

Videoconferência ZOOM

Ordem de
Trabalhos:

1) Elaboração da ata circunstanciada da sessão de apuramento
dos votos;
2) Outros assuntos.

Presenças:

José Ramiro Afonso Fernandes
João Carlos Andrade dos Santos
Daniel Moreira Lopes Alexandre

Ausências:

Não houve

Anexos:
No dia vinte e dois do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniu, pelas nove horas,
em videoconferência, a Comissão Eleitoral para a eleição do Diretor de Departamento
de Física, sob a presidência do professor doutor José Ramiro Afonso Fernandes,
presidente da Comissão Eleitoral para o apuramento eleitoral. A Comissão reuniu com
a presença de todos os membros. A Comissão reuniu com a presença de todos os
membros, tendo-se seguido a ordem de trabalhos. --------------------------------------------PONTO PRIMEIRO – Elaboração da ata circunstanciada da sessão de apuramento dos
votos -------------------------------------------------------------------------------------------------------Os membros da mesa eleitoral, designadamente Daniel Alexandre que a presidiu, e
Francisco Marinho e Maria Adelaide Andrade que atuaram como vogais, remeteram
à comissão eleitoral o resultado do apuramento dos votos, que foram verificados pela
Comissão Eleitoral na presença do observador. Verificou-se que a mesa de voto
recebeu um total de vinte e quatro (24) boletins de voto, estando inscritos no caderno
eleitoral dezanove (19) docentes/investigadores. Votaram quinze (15) eleitores não
tendo sido utilizados nove (9) boletins de voto. Dos boletins de voto utilizados, o
número de votos efetivos no candidato A - Malik Amraoui foi de catorze (14), tendo
havido um (1) voto em branco, zero (0) votos nulos e zero (0) boletins de voto
inutilizados pelos eleitores. Foram, portanto, confirmados catorze (14) votos válidos.
Considerando os resultados eleitorais acima mencionados é eleito como Diretor do
Departamento de Física para o período de 2021-2024 o Prof. Auxiliar Malik Amraoui.
Terminado o período de reclamação dos resultados eleitorais e não tendo sido
apresentada nenhuma reclamação, decidiu a Comissão Eleitoral enviar a ata
circunstanciada da sessão de apuramento de votos ao Presidente da Escola de
Ciências e Tecnologia, para efeitos de homologação do resultado deste ato eleitoral.PONTO SEGUNDO – Outros assuntos: Nada a tratar. ------------------------------------------

Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos os intervenientes.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em: 2021/03/22
O Presidente da Comissão Eleitoral,

Assinado por : JOSÉ RAMIRO AFONSO
FERNANDES
Num. de Identificação: BI094773386
Data: 2021.03.22 12:30:55+00'00'

________________________
José Ramiro Afonso Fernandes

O Secretário da reunião,

O Vogal,

Assinado por : Daniel Moreira Lopes Alexandre
Num. de Identificação: BI10831445
Data: 2021.03.22 09:27:59+00'00'

Assinado por : João Carlos Andrade dos Santos
Num. de Identificação: BI09905179
Data: 2021.03.22 12:26:26+00'00'

________________________
Daniel Moreira Lopes Alexandre

_________________________
João Carlos Andrade Santos

