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DESPACHO Nº 16/2021 
ELEIÇÃO PARA O 4.º CONSELHO GERAL DO POLITÉCNICO DE LEIRIA 

MESA DE VOTO 
De acordo com o Despacho n.º 82/2021, de 25 de março, do Presidente do Politécnico de 

Leiria, a eleição para o 4.º Conselho Geral do Politécnico de Leiria decorre no dia 29 de abril de 

2021. 

Considerando: 

• A retoma progressiva das atividades presencias letivas e não letivas; 

• A necessidade de tomar medidas de diminuição de risco adequadas às normas 

legislativas vigentes, nomeadamente quanto à gestão de espaços e fluxos de acesso; 

• A redução no número de docentes, estudantes e corpo técnico e administrativo em 

regime presencial; 

• A necessidade de gerir de forma eficiente os recursos existentes, tendo sido 

assegurado que o ato eleitoral eleição do 4.º Conselho Geral do Politécnico de Leiria, 

do 7.º Conselho Técnico-Científico e 4.º Conselho de Representantes da Escola, 

ocorresse no mesmo dia; 

• A quantidade de docentes que integram listas de candidatura, não podendo por esse 

motivo ser incluídos na mesa de voto. 

Determino que a mesa de voto, para eleição do 4.º Conselho Geral do Politécnico de Leiria, 

seja única e composta por docentes, estudantes, técnicos e administrativo, nos seguintes 

termos: 

Efetivos: 

Maria Dulce das Neves Gomes – Presidente 

Fábio Carreira Costa – Secretário 

Inês Margarida do Rosário Pinheiro – Vogal 

Suplentes: 

Gabriela Filipa Campos Freitas 

Luís Pedro Graça Frade 

Helena Maria de Melo Gaspar 

Beatriz Eusébio do Couto 

Catarina Raquel Vicente Costa 

A mesa de voto funcionará entre as 10:00 e as 20:00, no Piso 0, junto dos Serviços 

Administrativos (G.0.01). 

Divulgue-se pela Comunidade Académica e na página da internet da Escola. 

O Diretor, 
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