
 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL – 2018 
Tomada de Posse dos Órgãos Nacionais – Convocatória 

 
Nos termos do artigo 21.º dos Estatutos do Sindicato Nacional do Ensino Superior 
e no seguimento da convocatória da Assembleia Geral Eleitoral, de 30 de Abril de 
2018, e do calendário anexo à mesma, convoco todos os eleitos em Assembleia 
Geral Eleitoral, realizada nos dias 28 e 29 de Junho, para a reunião do Conselho 
Nacional seguida da tomada de posse dos órgãos nacionais para o mandato 
2018 – 2020, a realizar no dia 14 de Julho de 2018, sábado, pelas 14 horas, no 
HOTEL GRAND ALTIS, Rua Castilho, n.º 11, em Lisboa, com a seguinte 
 

Ordem de Trabalhos: 
1. Eleição da Mesa do Conselho Nacional. 

 
2. Tomada de posse dos órgãos nacionais eleitos, em cerimónia pública e 

na qual intervêm: 
  

a) O Presidente da Mesa do Conselho Nacional. 
b) O Presidente da Comissão de Fiscalização e Disciplina, se já se 

encontrar eleito. 
c) O Presidente da Direcção. 

 
Observações: 
1) Pede-se a todos que estejam no local às 14 horas para o início dos trabalhos. 
2) A tomada de posse será em cerimónia pública, para a qual serão endereçados 

convites, e consistirá na investidura dos eleitos, iniciando-se com a Mesa eleita 
para o Conselho Nacional que passa a presidir ao acto. Seguem-se as 
intervenções acima referidas, pelo que não haverá inscrições/intervenções dos 
presentes. Segue-se um convívio  

3) Alojamento: Caso necessite de marcar alojamento, a pagar pelo Sindicato, pode 
solicitá-lo ao Secretariado de Lisboa (ver contactos em baixo). 

4) Transporte: Os documentos de despesa referentes ao transporte devem ser 
pedidos em nome do SNESup, com o NIF 502 324 937. 

5) Todas as despesas de transporte e alojamento são pagas nos termos previstos, 
podendo as condições de pagamento ser solicitadas ao Secretariado de Lisboa. 

 
Lisboa, 5 de Julho de 2018 
 

O Presidente da Mesa do Conselho Nacional, 

 
Álvaro Borralho 


