
 

 

COMISSÃO ELEITORAL 
ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO CIENTÍFICO DA ECT 

 

ATA Nº 7 – Ato Eleitoral – Entrega de Resultados 
 

Data | Duração: 31/05/2021 Início: 16:30  Fim: 17:00 

Local: Videoconferência 

Ordem de 
Trabalhos: 

1) Correção da ata de apuramento de resultados.  

2) Análise de eventuais pedidos de impugnação do ato eleitoral. 

Presenças: José Benjamim Ribeiro Da Fonseca  

Anabela Maria Ferreira Borges Varela Rodrigues  

Daniel Moreira Lopes Alexandre 

Ausências: Não houve 

Anexos: 

 
 
No dia trinta e um do mês de maio de dois mil e vinte e um, reuniu por 
videoconferência, pelas dezasseis horas e trinta minutos, a Comissão Eleitoral para a 
eleição dos membros do Conselho Científico da ECT, sob a presidência do doutor José 
Benjamim Ribeiro da Fonseca para o apuramento dos resultados do ato eleitoral. A 
Comissão reuniu com a presença de todos os membros.  
 
PONTO UM – Correção da ata de apuramento de resultados 
Tendo sido detetada uma gralha no texto da ata nº 6 procedeu-se à sua correção: 
assim, onde se lia “Destes votaram sessenta e um (61) eleitores não tendo sido 
utilizado um (1) boletim de voto.” passa a ler-se “Destes votaram sessenta e um (61) 
eleitores não tendo sido utilizados três (3) boletins de voto.”.  
Esta correção envia-se em anexo com o título “ATA Nº 6 – Apuramento Eleitoral – 
Corrigida”. 
 
PONTO DOIS – Análise de eventuais pedidos de impugnação do ato eleitoral 
Não tendo sido recebidos quaisquer pedidos de impugnação do ato eleitoral, esta 
comissão decidiu entregar os resultados eleitorais ao Presidente de Escola de acordo 
com o estipulado no ponto 12 do Art.º 15 do regulamento para a eleição dos membros 
do Conselho Científico. 
 
Nada mais havendo a tratar deu-se por encerrada a reunião da qual se lavrou a 
presente ata que depois de lida e aprovada será assinada por todos os intervenientes.  
 
 
 
 



 

 

 
Em: 2021/05/31 

O Presidente da Comissão Eleitoral, 
 
 
 
 
 

________________________ 
Benjamim Fonseca 

                        A Vogal,                                                                         O Vogal, 
 
 
 
 
 
 
________________________                        _________________________ 
           Anabela Borges                                                              Daniel Alexandre 
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