Despacho n.º 22/2021
Assunto: Marcação da eleição para os órgãos de gestão do Instituto Superior de Ciências Sociais
e Políticas da Universidade de Lisboa (Conselho de Escola, Conselho Científico, Conselho
Pedagógico)
Nos termos do artigo 2.º do Anexo II (Regulamento Eleitoral) conjugado com o artigo 48.º, dos
estatutos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa (ISCSPULisboa), publicados no Diário da República, 2.ª série – n.º 185, de 25 de setembro de 2013, determino
a realização da eleição para o Conselho de Escola, Conselho Científico e Conselho Pedagógico do ISCSPULisboa para o dia 4 de novembro de 2021.
Nos termos dos estatutos do ISCSP-ULisboa é o seguinte o calendário das operações eleitorais:
Operações Eleitorais

Datas

Publicação dos cadernos eleitorais provisórios do pessoal docente e investigador,
do pessoal não docente e dos alunos*

21 de setembro

Publicação dos cadernos eleitorais definitivos*

6 de outubro

Entrega ao Presidente do ISCSP, até às 17 horas, das listas de candidatura
elaboradas nos termos dos estatutos e com identificação do respetivo
mandatário

20 de outubro

Verificação da regularidade formal das listas

20 de outubro

Data limite para correção de eventuais irregularidades das listas

21 de outubro

Nomeação, pelo Presidente do ISCSP, do Presidente da Comissão Eleitoral e
respetivos vice-presidentes

21 de outubro

Abertura da campanha eleitoral

22 de outubro

Fecho da campanha eleitoral

2 de novembro

Ato eleitoral (abertura das mesas de voto às 9 horas e encerramento às 19 horas)

4 de novembro

Apuramento dos votos e afixação dos resultados

4 de novembro

Comunicação dos resultados ao Reitor da Universidade de Lisboa para
homologação

5 de novembro

* Disponível para consulta no Secretariado de Apoio ao Presidente, entre as 9h00 e as 17h00.

Lisboa, 21 de setembro de 2021.

O Presidente do ISCSP
Ricardo Ramos Pinto
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