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Comissão Eleitoral para a Eleição do Diretor de Departamento de Zootecnia
Ata nº5
Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um pelas dezasseis horas e trinta minutos, reuniu
na sala N1.21 do edifício das Ciências Agrárias, a Comissão Eleitoral para a eleição do Diretor de Departamento
de Zootecnia, presidida pelo Professor Luís Miguel Mendes Ferreira, e a que estiveram presentes os vogais
Virgínia Alice Cruz dos Santos e Ângela Maria Ferreira Martins, com a seguinte Ordem de Trabalhos:-----------Ponto um. Verificação dos resultados eleitorais---------------------------------------------------------------------------------Ponto dois. Atribuição de mandato-------------------------------------------------------------------------------------------------A Comissão Eleitoral procedeu à análise dos boletins de voto entregues pela Mesa Eleitoral em envelope
lacrado, e respetiva Ata, tendo ratificado os resultados eleitorais constantes na Ata em anexo.-------------------Face aos resultados observados foi eleito como Diretor do Departamento de Zootecnia o Professor Divanildo
Outor Monteiro.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Os boletins de voto foram recolocados em envelope, lacrados e assinado pela Comissão Eleitoral.---------------Ficou determinado publicitar o resultado do Ato Eleitoral, por afixação no átrio do Polo I das Ciências Agrárias,
no link Eleições Escolas e através do endereço de correio eletrónico dos docentes do Departamento de
Zootecnia.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Foi ainda decidido dar conhecimento de imediato à Presidente da ECAV, por correio eletrónico, dos resultados
e apuramento de mandato, transformando-se esta Ata em definitiva para efeitos de homologação de
resultados caso não ocorra qualquer pedido de impugnação. --------------------------------------------------------------Por nada mais haver a tratar, foi lavrada a presente Ata que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos
presentes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nada mais havendo a tratar, pelas dezassete 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
(https://www.utad.pt/universidade/eleicao-dir-dep/) e através de correio eletrónico para todos os membros
do Departamento de Zootecnia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------A Comissão Eleitoral
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