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ASSEMALEIA GERAL ELEITORAL - 2O2O

Ata da rcuni5oda Conisseo Ebltoral

Aos 5eis dlas do mCs de outubro de dois mil e vinte, pelas quinze horas, realizou-se na sede do Sindicato

Nacional do Ensino Superior - SNESuO com possibilidade de ligagSo por videoconterCncia, devido e Pandemia e

seguindo as recomendag6es da DGS, a reunieo da Comisseo Ehitoral da Assembleia Geral Eleitoral, nos ternos do

artlgo 3.r do Regulamento eleitoral para as eleic6es pala membros do Conselho Naaional, da DlrecCeo e da ComissSo

de FiscalizaCSo e Disciplina e publicado em https://www.snesup.ptlouem-somos/estatutos/regulamento-eleitoral

Dara-as-eleicoes-para-membrcs-do'conselho-nacionafda-direccao-e-da-comissao-de-fiscalizacao-e-disciplina/.

A reuniao foi condulida pela lvlesa da Assembleia Geral: Alvaro Borralho, presidente; [uir Guerreiro lopes,

vice-presidente; Agata Aranha e.lo€e Alexandre Almeida, secretdrios.

Esleve ainda presente a convite do presidente da Mesa a funcion6 a lsabel Fonseca, que secretarlou a

reuni50.

Estlveram presentes em representagSo: da lista candidata d Diregao, Nlariana 6aio Alves; em representa9ao

das viirias listas candidatas ao Conselho Naclonal: Maria JoSo Lino Gomes, Jorge Duarte Pinheiro, Paulo Teixeira. Luis

Ribeiro, RoltKemmler,Ana Brochado, 6aiaGiulianieAnt6nioOliveira.

Nao estiveram presentes quaisquer mandaterios ou candidatos na sede nacionalde lisboa.

A reunieo foiconvocada por convocat6ria distribuida a todos os mandatiirios em 30 desetembro de 2020.

ordem de Trabalhos:

1. Entrada em funcionamento da comissao Ebitoral.

2. Sorteio para atribuigao de letras do alfabeto que designar6o as diferentes listas candidatas em cada

processo eleitoral.

3. OrganiraCSo da Assembleia Geral Eleitoral.

Declarado o inicio da reuni6o, passou-se A ordem deTrabalhos.

1. Entrada em funcionamento da ComissSo Eleitoral.

O presidente da Mesa informou que sendo candidato ao Conselho nacional e i CFD, convidou a colega e

s6cia Teresa Morgado para Presidente da comissAo Ebitoral para o Conselho Naaional e paaa a comisseo de

Fiscalizafeo e Disciplina, tendo esta aceitado o convite. Informou ainda que ticarii a presidir e Comissao Ebitoral

para a Dire96o.

2. Sorteio para atribui9So de letras do alfabeto que designarSo as diferentes listas candidatas em cada

orocesso eleitoral.

O plesidente da Mesa ptestou algumas informa96es sobre o processo eleitoral, nomeadamente, que neo

havendo mais do que uma candidatura por SecCSo Sindical. sugeriu que a todas se atribuisse a designagSo Lista A.

Foi aprovado portodos os presentes.
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O mesmo se verifica em relaqeo i DhecCSo e CFD pelo que se neo houver nada a opor, ficam com a

designacSo de Lista A. Foiaprovado portodos os presentes.

Foram apresentadas propostas para os boletins de voto para os 3 atos eleitorais, de tamanho uniformirado

para poder sercortado devidamente e expedido em igualtamanho, sendo o boletim para o CN de cor branca, para a

CFD de corve.de e parc a DirecaSo de corazul. Foram aprovados por unanimidade.

3. OrganizagSo da Assembleia Geral Eleitoral.

O presidente da Mesa intormou sobre a forma de volar para a AGE: voto por correspond6ncia, mesas na

sede de Lisboa e nas dele8ag6es do Porto e de Coimbh e mesas nas secqdes sindicais. Tendo em conta a pandemia

serii de dar preferancia ao voto por correspondCncia, mantendo-se obviamente em funcDnamento as mesas na

sede e nas delega96es. para evitar deslocaC6es is Mesas de Voto, podendo os s6cios votar logo que recebam 05

boletins.

Foram pedidos alguns esclarecimentos sobre o ato eleltoral e sobre a votagSo em correspondencia,

designadamente os atrasos eventuais do correio que foram esclarecidos.

N6o havendo mais nada a tratar, deu-se porencerrada a reunieo as quin2e horas e quarenta minutos. A ata,

depois de lida, foivotada pelos membros da Mesa, tendo sido aprovada por unanimidade, que depois de assinada

pelo presidente e pela secret5ria, seri publicada nos meios de publicaggo e de divulgageo da Assembleia 6eral

Eleitoral.
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