
 

 

 

 
 

DESPACHO N.º 13/2022 

Eleição dos representantes dos Professores e Investigadores e dos representantes do 
Pessoal não Docente e não Investigador no Conselho de Representantes da Escola 

Superior de Gestão de Idanha-a-Nova 

 

Considerando que o Conselho de Representantes é um órgão da Escola Superior de 

Gestão de Idanha-a-Nova (ESGIN) constituído nos termos do Regime Jurídico das 

Instituições de Ensino Superior (RJIES), aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de 

setembro, bem como dos Estatutos da ESGIN, doravante designados por Estatutos, 

homologados pelo Despacho n.º 06/2010 de 13 de janeiro do Presidente do IPCB, 

publicados em Diário da República, 2.ª série, n.º 21, de 01 de fevereiro de 2010; 

Considerando que o Conselho de Representantes da ESGIN foi legalmente 

constituído em 21 de junho de 2018. 

Considerando que, nos termos do artigo 8.º dos Estatutos, integram o Conselho de 

Representantes, nove representantes dos professores e investigadores, quatro 

representantes dos estudantes e dois representantes do pessoal não docente e não 

investigador; 

Considerando que, nos termos do disposto no artigo 10.º dos Estatutos, a duração do 

mandato dos membros eleitos é de quatro anos, exceto no caso dos estudantes, que 

é de dois anos; 

Considerando que o término do mandato dos representantes dos professores e 

investigadores, assim como dos representantes do pessoal não docente, será em 20 

de junho de 2020; 

Considerando que, nos termos do artigo 18º do Regulamento Eleitoral do Conselho 

de Representantes da ESGIN, a eleição para o Conselho de Representantes deverá 

ocorrer no prazo de trinta dias antes do fim do mandato atribuído; 

Considerando que, nos termos da alínea b) do artigo 6.º dos Estatutos, é da 

responsabilidade do Diretor estabelecer e proceder à divulgação do calendário 

eleitoral; 



 

 

 

 

Aprovo o calendário eleitoral, que consta em anexo ao presente despacho e que dele 

faz parte integrante, para eleição dos seguintes membros do Conselho de 

Representantes: 

a) Nove representantes dos professores e investigadores;  

b) Dois representantes do pessoal não docente e não investigador;  

 

Mais determino que, nos termos do n.º 1 do artigo 10.º do Regulamento Eleitoral do 

Conselho de Representantes da ESGIN, a eleição para os representantes dos 

Professores e Investigadores e para os representantes do pessoal não docente e não 

investigador será nominal, por voto secreto, por impossibilidade de constituição de 

duas listas. 

A votação para os representantes dos Professores e Investigadores realizar-se-á no 

dia 07 de junho, pelas 11 horas, em reunião, na sala do Conselho Técnico-Científico 

da ESGIN; 

 

A votação para os representantes do pessoal não docente e não investigador realizar-

se-á no dia 07 de junho, pelas 09h30m, em reunião, na sala do Conselho Técnico-

Científico da ESGIN; 

 

Dê-se conhecimento aos Professores e ao Pessoal não Docente. 

Afixe-se nos locais habituais. 

 

Escola Superior de Gestão de Idanha-a-Nova, 11 de maio de 2022 

 

                  A DIRETORA 

                                                                     Sara Margarida Isidoro Frade de Brito Filipe 
             (Professora Adjunta) 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Calendário Eleitoral para a Eleição dos representantes dos Professores e 
Investigadores e dos representantes do Pessoal não Docente e não 

Investigador no Conselho de Representantes da Escola Superior de Gestão de 
Idanha-a-Nova 

 

12 de maio de 2022 Início do Processo Eleitoral e afixação dos cadernos eleitorais 
provisórios 

13 de maio de 2022 Reclamações relativas aos cadernos eleitorais 

15 de maio de 2022 Afixação dos cadernos eleitorais definitivos 

27 de maio de 2022 Data-limite para apresentação de listas de candidatura 

30 de maio de 2022 Comunicação de irregularidades 

01 de junho de 2022 Decisão de admissão das listas de candidatos 

07 de junho de 2022 

Eleição dos representantes do pessoal não docente e não investigador, 
em reunião, às 9h30m, na sala do CTC 

Eleição nominal dos representantes dos professores e investigadores, 
em reunião, às 11 horas, na sala do CTC  

08 de junho de 2022 Divulgação dos resultados provisórios e reclamações 

09 de junho de 2022 Decisão das reclamações e afixação dos resultados definitivos 
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