COMISSÃO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DO(A) DIRETOR(A) DO DLAC
ATA N.º 01/2021
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um, pelas doze horas e
trinta minutos, por videoconferência, suportada na plataforma eletrónica ZOOM, acessível em
https://videoconf-colibri.zoom.us/j/2109960777, reuniu-se a Comissão Eleitoral para a Eleição
do(a) Diretor(a) do Departamento de Letras, Artes e Comunicação da UTAD, com a seguinte
ordem de trabalhos (OT):
.............................................................................................................................................................
Ponto Primeiro: Aprovação dos Cadernos Eleitorais Definitivos; ......................................................
Ponto Segundo: Definição do local para a entrega das candidaturas;...............................................
Outros assuntos. ..................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Participaram na reunião os três membros da Comissão Eleitoral: ...................................................
- Manuel Gonçalo de Sá Fernandes; ..................................................................................................
- Anabela Dinis Branco de Oliveira; ....................................................................................................
- Fábio Fonseca Ribeiro .......................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
PONTO PRIMEIRO ...............................................................................................................................
(Aprovação dos Cadernos Eleitorais Definitivos) ...............................................................................
A Comissão Eleitoral aprovou, por unanimidade, o caderno eleitoral definitivo, com a retificação
do nome completo do colega José Eduardo Pacheco Mil-Homens Barreiros dos Reis, e da
categoria profissional dos colegas Levi Leonido Fernandes da Silva e Rolf Kemmler, a que foi
acrescentado “c/ Agregação”, depois da confirmação do Diretor dos Serviços dos Recursos
Humanos, Dr. Carlos Pombo. ..............................................................................................................
.............................................................................................................................................................
PONTO SEGUNDO ................................................................................................................................
(Definição do local para a entrega das candidaturas) .......................................................................
A Comissão Eleitoral definiu, por unanimidade, que, devido ao Estado de Emergência e para
minimizar os contactos físicos, as candidaturas podem ser enviadas com assinatura digital (ou
digitalizada) para os emails dos membros desta comissão, deixando, no caso de não serem
assinadas digitalmente, em envelope fechado na Secretaria da ECHS, ao cuidado da D.ª Dulce
Botelho, até ao dia 1 de março, às 16 horas. .....................................................................................
.............................................................................................................................................................
OUTROS ASSUNTOS ............................................................................................................................
Nada a relevar......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Nada mais havendo a tratar, pelas treze horas, o Presidente deu por terminada a reunião, tendo
dela, de imediato, sido lavrada a presente ata, que depois de lida em voz alta e aprovada, por
unanimidade, foi assinada pelos três membros da comissão eleitoral. ............................................
.............................................................................................................................................................
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