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Comissão Eleitoral para a Eleição do Diretor de Departamento de Zootecnia

Ata nº3
A Comissão Eleitoral para a Eleição do Diretor do Departamento de Zootecnia, nomeada pelo Despacho
nº7/2021/ECAV de dez de fevereiro de dois mil e vinte e um, reuniu, via plataforma ZOOM, no dia 1 de março
de dois mil e vinte e um, pelas dezoito horas, para, de acordo com o Calendário Eleitoral, proceder à verificação
das candidaturas à Direção do Departamento de Zootecnia. Não tendo havido candidaturas ao lugar de Diretor
do Departamento e de acordo com o estabelecido na alínea a) do número 4 do artigo 3º do Regulamento
Eleitoral, a Comissão Eleitoral abre novo prazo de cinco dias úteis para inscrição de candidaturas. Para o efeito,
estas devem ser apresentadas até às 18 horas do dia 8 de março do corrente ano, sendo a inscrição efetuada
pelo mandatário da candidatura via email dirigido ao Presidente da Comissão Eleitoral (lmf@utad.pt). Nada
mais havendo a tratar, pelas 18.30 horas, o Presidente deu por terminada a reunião, tendo dela, de imediato,
sido lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada por unanimidade, foi assinada nos termos legais e
regulamentares e será divulgada no sítio da UTAD na internet e através de correio eletrónico para todos os
membros do Departamento de Zootecnia.
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