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ANEXOS
Discussão da Ordem de Trabalhos
Ponto primeiro: Inscrição das candidaturas
Nos termos da deliberação referente ao ponto segundo da ata número um, toda a Comissão
Eleitoral verificou a caixa do correio da presidente através de partilha da tela, não tendo
sido registada a entrada de candidaturas ao lugar de Diretor do Departamento de
Educação e Psicologia até às dezoito horas.
De acordo com o estabelecido na alíne a) do número 4 do artº 3 do Regulamento Eleitoral,
a Comisssão Eleitoral abre novo prazo de cinco dias úteis para inscrição de candidaturas
(Candidato e Mandatário). Para o efeito fica defenido que 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 à Presidente da Comissão Eleitoral
(mazevedo@utad.pt), com solicitação de recibo de receção e leitura e cumprindo com as
condições previstas no artigo 7º e nº 2 do artigo 8º do referido regulamento.
Nada mais havendo a tratar, pelas 18.30 horas, a 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 electrónico para todos os membros do Departamento
de Educação e Psicologia.
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