COMISSÃO ELEITORAL PARA A ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO CIENTÍFICO DA ECT
ATA Nº 1

Aos vinte e um dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, reuniu, pelas nove horas, por
videoconferência através do endereço https://videoconf-colibri.zoom.us/j/8652327337 a
Comissão Eleitoral para a eleição dos membros do Conselho Científico da Escola de Ciências e
Tecnologia (ECT), nomeada pelo Presidente da ECT, através do Despacho nº 15/ECT/2021,
datado de dezanove de fevereiro de dois mil e vinte e um.
A Comissão Eleitoral tem sede no Polo II da ECT e pode ser contactada telefonicamente pelo
número 259350706 das 9:00 às 17:30 e para os emails benjaf@utad.pt, aborges@utad.pt, e
daniel@utad.pt.

Solicitou-se aos Serviços de Recursos Humanos e ao Centro de Investigação e Tecnologias
Ambientais (CITAB) o envio dos Cadernos Eleitorais Provisórios, cuja publicação será solicitada
ainda hoje no sítio web da ECT, cumprindo-se o calendário eleitoral constante no Anexo IV do
Regulamento para a Eleição dos Membros e Presidentes dos Conselhos Científicos e Técnico
Científico da Escolas conforme o Despacho RT-25/2021 de 16 de abril.
Findo o período de reclamações sobre os cadernos eleitorais provisórios conforme o calendário
eleitoral, esta comissão voltará a reunir para decidir eventuais reclamações e divulgar os
cadernos eleitorais definitivos.
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata,
que depois de lida vai ser assinada por todos os presentes.

Vila Real, 21 de abril de 2021

O Presidente
da Comissão Eleitoral

Assinado por : JOSÉ BENJAMIM RIBEIRO DA
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A Vogal
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