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ASSEMBLEIA GEML ELEITOML - 2018

Acta da reuniao da Comissao Eleitoral

Aos 1de Junho de 2018, pelas 11:30 horas, realizou-se na sede do Sindicato Nacional do Ensino
Superior - SNESup, a reuniio da Comissio Eleitoral da Assembleia Geral Eleitoral, nos termos do artigo 3.0 do
Regulamento eleitoral para as eleiq6es para membros do Conselho Nacional, da Direccio e da Comissio de
Fiscalizagdo e Disciplina, (aprovado em Assembleia Geral de 1g de Julho de 2001), e publicado em
htto: //www.snesuo.pt/cgi-bin/getinfos.pl?EEWEupElvSKrdZGfx

Estiveram presentes: Teresa Morgado, Presidente da Comissio Eleitoral para o Conselho Nacional;
forge Vitor, mandatdrio da lista apresentada para a Faculdade de Farmicia da Universidade de Lisboa; Jodo
Leitao, mandatario da lista apresentada para a Escola Superior de Saride do Instituto Polit6cnico da Guarda; Rui
Valente, mandatdrio da lista apresentada para a Escola Superior de Tecnologia e Gestao do Instituto polit6cnico
de Portalegre; Nuno Marques, em representagao do mandat6rio da lista apresentada ) Comissio de Fiscalizagdo
e Disciplina, cujo mandatdrio 6 Gongalo Bandeira; Gongalo Velho, mandatario da lista apresentada i Direcaio e
Alvaro Borralho, Presidente da ComissSo Eleitoral para a eleigio da Direcgio e Comissao de FiscalizaEio e
Disciplina e mandatdrio da lista apresentada d Faculdade de Cidncias Sociais e Humanas da Universidade dos
Agores.

Estiveram ainda presentes a convite dos presidentes das Comiss6es, os funcionarios Dr.a Isabel Fonseca
e Sr. Henrique Gil, que acompanham o processo eleitoral.

A reuniao foi convocada por convocat6ria distribuida a todos os mandatarios em 2B de Maio de 201g.
Aberta a reuniao, passou-se a Ordem de Trabalhos.

Ponto 1. lnformag6es sobre o processo eleitoral.
Alvaro Borralho prestou algumas informag6es sobre o processo eleitoral, nomeadamente, que foram

apresentadas 46 listas ao Conselho Nacional, nio havendo mais do que uma por Secgio Sindical, nao sendo
necessdrio sorteio e a todas se atribui a designagio Lista A. 0 mesmo se verifica para a Direcgio, sendo que a
para a CFD foram apresentadas duas listas, sendo necessirio o sorteio. Disse ainda que todas as candidaturas
foram aprovadas pela CFD, excepto uma que chegou fora do prazo.

Ponto 2. Sorteio para atribuigao de letras do alfabeto que designario as diferentes listas candidatas A
CFD.

Procedeu-se ao sorteio das designag6es das listas candidatas d CFD, atrav6s da introdugio em urna de
cart6es com as letras d'e A aZ, tendo sido retiradas as letras K, Y e W. Para respeitar a ordem de entrada,
procedeu'se ao sorteio da letra para a lista cujo mandatirio 6 Gongalo Bandeira. Este procedimento foi
aprovado por unanimidade

Assim, o presidente da Comissio convidou Nuno Marques, em representaEao desta candidatura, a
retirar uma letra, tendo saido a letra R. Depois convidou Rui Valente a fazer o mesmo para a segunda
candidatura e saiu a letra U. Ficam assim as listas designdas por Lista R e Lista U.

Ponto 3. Aprovagdo dos boletins de voto a usar para cada acto eleitoral.
Foram apresentados os boletins de voto para os 3 actos eleitorais, de tamanho uniformizado para poder

ser cortado devidamente e expedido em igual tamanho, sendo o boletim para o CN de cor branca, para a CFD de
cor verde e para a Direcado de cor azul, a que se apor50 as respectivas designag6es das listas.

Nao havendo mais nada a tratar, deu-se por encerrada a reuniAo eram 72 horas e 10 minutos, tendo
sido lida a presenta acta que foi votada e aprovada por unanimidade, que ser6 assinada por todos os presentes.
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