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ATA DE ELEIçA0 DO CONSELHO CIENTFICO DA UNIDADE DE INvEsTIGAçA0

DO INSTITUTO POLITECNICO DE SANTAREM

Mesa Eleitoral da Escola Superior Agrária de Santarém

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mu e vinte e dois, pelas onze horas,

nas instalacoes da Escola Superior Agrária de Santarém (sala de estudo/bloco de

aulas), nos termos do disposto no artigo 90 do Regulamento Eleitoral para a Eleiçao dos

membros do Conselho CientIfico da Unidade de lnvestigaçao do Instituto Politécnico de

Santarém (UIIPS), deu-se inicio ao ato eleitoral corn a finalidade de assegurar a

realizaçao do ato de eleicao dos professores que irão integrar o Conselho Cientifico da

ulips.

A mesa eleitoral foi designada pelo Presidente do instituto Politécnico de Santarém por

despacho N° 112/2022 de onze de outubro de dois mu e vinte e dois e e composta por:

Efetivos :

Presidente: Professor Adjunto Convidado, AntOnio Fernando Ruivo Ribeiro

Vogal: Professora Adjunta Convidada, Angela Cristina Brandão da Fonseca Oliveira

Prazeres

Vogal: Professora Adjunta Convidada, Elsa de Jesus Centeio Valério

Vogal: Professora Adjunta Convidada, Helena Isabel Canejo Lalanda Ribeiro

Estiveram presentes no inIcio do ato eleitoral os seguintes elernentos da Mesa Eleitoral

AntOnio Fernando Ruivo Ribeiro, Angela Cristina Brandão da Fonseca Oliveira

Prazeres, Elsa de Jesus Centelo Valério e Helena Isabel Canejo Lalanda Ribeiro

0 Presidente da Mesa Eleitoral exibiu a urna aberta perante os presentes a fim de que

todos pudessem certificar de que a mesma se encontrava vazia.

Durante a votacão não se verificou qualquer facto ou incidente digno de registo

As dezassete horas o Presidente da Mesa Eleitoral deu por encerrada a votaco, tendo

de imediato procedido a contagem dos votantes de acordo corn as descargas efetuadas

nos cadernos eleitorais e de seguida procedido a abertura da urna para contagem dos

votos.

Depois de contados os votos apurou-se o seguinte:

Lista dos candidatos admitidos

Lista A - Professora adjunta, Maria Adelaide Mota de Oliveira

Lista B - Professor adjunto, Igor Alexandre da Silva Dias



Lista C - Professora adjunta, Helena Maria Cordeiro de Sousa Mira

Nümero total de eleitores inscritos: 39 (trinta e nove)

NUmero total de eleitores votantes: 15 (quinze)

Votos na Lista A: 15 (quinze)

Votos na Lista B: 15 (quinze)

Votos na Lista C: 15 (quinze)

Votos nulos: 0 (zero)

Votos em branco: 0 (zero)

Durante o ato eleitoral não houve boletins de voto objeto de reclamacäo e não existiram,

divergências nas contagens

Nada mais havendo a registar deram-se por encerrados os trabaihos da Mesa de Voto,

pelas 17:30 h (dezassete horas e trinta minutos)

Lida a presente ata e achado o seu texto conforme, é a mesma assinada pelos membros

da mesa.
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