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RESUMO DAS DELIBERAÇÕES DE ATA DE REUNIÃO 
 

CONSELHO PEDAGÓGICO 
 

N.º 1/2019 
 

Aos cinco dias do mês de junho, do ano de dois mil e dezanove, pelas catorze horas e 

quarenta e três minutos, teve início a reunião extraordinária do Conselho Pedagógico 

da Escola Superior de Gestão e Tecnologia (ESGTS) do Instituto Politécnico de 

Santarém.  

 

Ordem de Trabalhos conforme convocatória: 
 
Ponto único. Eleição do Presidente.  

 
Antes de entrar na ordem de trabalhos, o Prof. Júlio Camelo justificou a sua 
intervenção na qualidade de Presidente em exercício do Conselho Pedagógico com 
base nos números um e dois do artigo vinte e dois do Código do Procedimento 
Administrativo, ou seja, por ser o “vogal de mais idade” de entre os professores de 
carreira (número dois do artigo trinta e sete dos Estatutos da ESGTS). 
 
Informou, também, que a escolha do prof. Cláudio Barradas para secretário da 
presente reunião se baseia nas mesmas disposições legais, ou seja, por ser o “vogal 
mais jovem” e entre os docentes (número três do artigo trinta e sete dos Estatutos da 
ESGTS). 
 

Ponto único. Eleição do Presidente.  
 
Apresentou a sua candidatura o Prof. João Samartinho. 
A votação foi realizada por escrutínio secreto, tendo-se apurado os seguintes 
resultados: 
Votantes: 26 (vinte e seis) 
Votos no candidato: 25 (vinte e cinco) 
Votos em branco: 01 (um) 
Votos nulos: 00 (zero) 
 

Foi eleito Presidente do Conselho Pedagógico o Prof João Samartinho. 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião pelas quinze horas e 

trinta e cinco minutos. Lavrou-se a presente ata, que, posta à aprovação de todos os 

membros, foi aprovada, por unanimidade, com 25 (vinte e cinco) votos e vai ser 

assinada pelo Presidente em exercício e pelo Secretário em exercício. 
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Santarém, aos 5 dias do mês de junho de 2019 
 
 

O Presidente em exercício O Secretário em exercício 
 

______________________________ 
 

______________________________ 
Júlio Seixas Camelo Cláudio Barradas 

 


