
 

 

 

ELEIÇÃO DOS MEMBROS INTERNOS DO CONSELHO GERAL DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE 

PORTALEGRE 

 

REGIMENTO ELEITORAL 

 

ART 1º 

(OBJETO) 

    O presente regimento concretiza o artigo 12º. do Regimento do Conselho Geral do Instituto 

Politécnico de Portalegre (IPP). 

 

ART 2º 

(CALENDÁRIO ELEITORAL) 

O calendário eleitoral é o constante do anexo I ao presente regimento e que do mesmo faz 

parte integrante.  

 

ART 3º 

(ELEIÇÃO DOS MEMBROS PROFESSORES E INVESTIGADORES) 

1. A eleição dos representantes dos professores e investigadores é feita de entre e por todos 

os professores e investigadores, em efetividade de funções no IPP, e opera-se por listas.  

2. As listas de professores e investigadores serão constituídas nos termos da alínea b) do nº. 2 

do artigo 19º. dos Estatutos do IPP. 

3. A proporcionalidade deve corresponder ao seguinte: 4 ESTG, 4 ESECS, 2 ESS e 2 ESAE. 

4. A composição das listas deve, por um lado, respeitar a proporcionalidade referida nos pontos 

anteriores e, por outro, a ordenação, de forma alternada e como segue: 



 

1º. ESTG, 2º. ESECS, 3º. ESS, 4º. ESAE, 5º. ESTG, 6º. ESECS, 7º.ESS, 8º. ESAE, 9º ESTG, 10º. 

ESECS, 11º. ESTG, 12º. ESECS.  

5. As listas deverão conter seis membros suplentes, sendo obrigatória a seguinte sequência por 

Escola integrada: ESTG, ESECS, ESS, ESAE, ESTG, ESECS.  

6. Das listas deverá constar o nome, a categoria profissional e a Escola do professor ou 

investigador. 

7. As listas de candidatura devem ser dirigidas ao Presidente do Conselho Geral, subscritas por 

todos os membros.  

8. É da responsabilidade do Diretor de cada Escola divulgar publicamente, em local visível, o 

corpo eleitoral dos professores e investigadores que lhe estão afetos, bem como os elegíveis, 

devendo, contudo, o IPP garantir antecipadamente ambos os documentos, para além do 

caderno eleitoral conjunto. 

9. A eleição dos professores e investigadores decorre em quatro mesas eleitorais, uma por 

Escola, sendo cada mesa constituída por um número de três elementos, a designar pelo 

Diretor da respetiva Escola. 

10. Para a atribuição dos mandatos do Conselho Geral, se houver mais do que uma lista, 

será aplicado o método de Hondt aos resultados eleitorais, em relação ao número global de 

votos obtidos por cada lista, respeitado o previsto nos nºs 3 a 5 do presente artigo. 

   

ART 4º 

(ELEIÇÃO DOS MEMBROS ESTUDANTES) 

1. A eleição dos estudantes é feita através de listas por e de entre o universo dos estudantes 

dos cursos técnicos superiores profissionais, primeiro e segundo ciclo do IPP. 

2. Cada lista deverá conter três estudantes efetivos e três estudantes suplentes, sendo que, no 

seu conjunto, efetivos e suplentes, terão de representar todas as Escolas do IPP. 

3. As listas de candidatura devem ser dirigidas ao Presidente do Conselho Geral. 

4.  São eleitores e elegíveis todos os estudantes dos cursos técnicos superiores profissionais, 

de licenciatura e de mestrado das Escolas integradas, sendo o respetivo caderno eleitoral 

elaborado pelos Serviços Académicos do IPP. 



 

5. Cabe ao Administrador do IPP a condução e organização do processo tendente à eleição da 

lista dos estudantes, ocorrendo a votação em cada Escola, com mesa eleitoral designada 

pelo respetivo Diretor, ouvida a Associação Académica ou Associação de Estudantes. 

6. Das listas deverá constar o nome, número, curso e Escola dos estudantes. 

7. É da responsabilidade do Diretor de cada Escola divulgar publicamente, em local visível, o 

corpo eleitoral dos estudantes da respetiva Escola, bem como os elegíveis, devendo, 

contudo, o IPP garantir antecipadamente ambos os documentos, para além do caderno 

eleitoral conjunto. 

8. Para a atribuição dos mandatos do Conselho Geral, se houver mais do que uma lista, será 

aplicado o método de Hondt aos resultados eleitorais.     

 

ART 5º 

(ELEIÇÃO DO MEMBRO REPRESENTANTE DOS FUNCIONÁRIOS) 

1. A eleição do representante dos funcionários não docentes é feita por e de entre o universo 

destes, e opera-se por listas. 

2. Em cada lista deverá constar um membro efetivo e um suplente. 

3. Das listas deverá constar o nome e a categoria profissional do funcionário. 

4. As listas de candidatura devem ser dirigidas ao Presidente do Conselho Geral. 

5. São eleitores e elegíveis todos os funcionários não docentes do IPP. 

6. É eleito o funcionário efetivo cuja lista for a mais votada. 

7. Em caso de empate haverá uma segunda votação na qual participarão apenas as listas mais 

votadas e com igual número de votos, sendo eleita a que obtiver, nessa segunda votação, o 

maior número de votos. 

8. É da responsabilidade do Diretor de cada Escola e do Administrador do IPP e dos Serviços de 

Ação Social divulgar publicamente, em local visível, o corpo eleitoral dos funcionários que 

lhe estão afetos, bem como os elegíveis, devendo, contudo, o Instituto garantir 

antecipadamente ambos os documentos, para além do caderno eleitoral conjunto. 

9. A eleição do funcionário não docente decorre em cinco mesas eleitorais, uma por Escola e 

outra nos Serviços Centrais, sendo cada mesa constituída por um número de três elementos, 

a designar pelo Diretor ou Administrador do IPP, respetivamente.  

 



 

ART 6º 

A data limite a que se reportam os cadernos eleitorais é a de 27 de novembro de 2020 para os 

professores e investigadores, funcionários não docentes e estudantes.  

 

ART 7º 

(CASOS OMISSOS) 

As dúvidas ou casos omissos serão decididos pelo Conselho Geral.  

 

 

ANEXO I 

Calendário eleitoral para Professores e investigadores, funcionários não docentes e 

estudantes 

PROCEDIMENTOS DATA 

1. Afixação dos cadernos eleitorais 30/11/2020 

2. Reclamações Até 17/12/2020 

3. Decisão sobre as reclamações, se existirem 22/12/2020 

4. Afixação dos cadernos eleitorais definitivos 04/01/2021 

5. Apresentação de candidaturas 19 a 22/01/2021 

6. Decisão prévia sobre a admissibilidade  29/01/2021 

7. Comunicação da decisão prévia 01/02/2021 

8. Audiência prévia 02 a 16/02/2021 

9. Eleições (horário: 10h30-18h30) 18/02/2021 

10. Repetição das eleições, em caso de empate, 

para o representante dos funcionários 

24/02/2021 

11. Reclamações Até 10/03/2021 

12. Decisão sobre reclamações, se existirem 17/03/2021 

13- Comunicação dos resultados ao Presidente 

do Conselho Geral cessante 

22/03/2021 

 


