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Ata nº1/ 2022  

Comissão Eleitoral para a Eleição do Diretor do Centro de Estudos Humanísticos  

  

  

Aos vinte e três dias do mês de março do ano dois mil e vinte e dois, pelas onze horas e trinta minutos, na 

Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas, reuniu a Comissão Eleitoral designada para acompanhar o 

processo eleitoral para a eleição do Diretor do Centro de Estudos Humanísticos segundo a nomeação da 

directora do CEHUM de 10 de Fevereiro e aprovada pela Presidente da ELACH a 21 de Fevereiro do corrente 

ano, para dar início ao processo eleitoral e proceder à elaboração de proposta de calendário eleitoral. 

Estiveram presentes a Presidente da Comissão Eleitoral Doutora Elisa Lessa, e os dois vogais que integram 

esta Comissão, Doutor Carlos Pazos Justo e a funcionária Adelina Gomes.----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Como ponto prévio, e tratando-se da primeira reunião desta Comissão, foi decidido pelos presentes, por 

unanimidade, nomear como secretária das reuniões a funcionária Adelina Gomes. ------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme previsto, a Comissão eleitoral procedeu à elaboração do calendário eleitoral, que depois de 

aprovado pela Senhora Presidente do ELACH será afixado e divulgado nos lugares de estilo e através do 

correio electrónico e website institucionais da ELACH .----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A Comissão voltará a reunir no dia 6 de abril pelas onze horas, para apreciar eventuais reclamações sobre 

o teor dos cadernos eleitorais provisórios, proceder à elaboração dos cadernos eleitorais definitivos e 

preparar as demais diligências necessárias ao normal andamento do processo eleitoral.----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, depois 

de lida e aprovada, vai ser assinada por todos.  

  

Elisa Lessa 

 

 

Carlos Pazos Justo 

 

Adelina Gomes  
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