
 

 

DESPACHO CONJUNTO 

INÍCIO DO PROCEDIMENTO 

 

REGULAMENTO ELEITORAL DOS ÓRGÃOS COLEGIAIS  

DA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO 

 

Rui Filipe Pinto Pedrosa, Presidente do Instituto Politécnico de Leiria, e Carlos Alexandre Bento 

Capela, Diretor da Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG), tornam público que, no uso 

das competências que lhes são conferidas pelos artigos 92.º, n.º 1, al. o), 100.º, al. b), 102.º, n.º 

3, e 104.º, n.º 1, do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, 44.º, n.º 1, al. n), 64.º, 

n.º 5 e 72.º, n.º 2, dos Estatutos do IPLeiria, e 16.º, n.º 1, 22.º, n.º 1, 28.º, n.º 1, dos Estatutos da 

ESTG, deram início ao procedimento de elaboração do projeto de regulamento eleitoral dos 

órgãos colegiais da ESTG. 

A preparação do referido projeto justifica-se pela necessidade de harmonizar as disposições 

referentes aos procedimentos eleitorais dos órgãos, aprovando-se um único regulamento, em 

que se consignará, igualmente, entre outras, a possibilidade de voto eletrónico. 

Para os efeitos do presente procedimento, informa-se que o responsável pela direção do 

procedimento, nos termos do artigo 55.º do CPA, é o Diretor da ESTG, Carlos Alexandre Bento 

Capela. 

No prazo de 10 dias úteis, a contar da presente data, podem os interessados apresentar 

contributos ou sugestões no âmbito do referido procedimento. Os contributos e sugestões devem 

ser apresentados por escrito, por via postal, para a morada indicada infra, ou por correio 

eletrónico para estg@estg.ipleiria. 

Nos termos do n.º 3 do artigo 110.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior e do 

n.º 3 do artigo 121.º dos Estatutos do Instituto Politécnico de Leiria, o projeto de alteração ao 

regulamento será submetido discussão pelos interessados, logo que esteja concluído, através 

da publicitação no sítio do Politécnico e da Escola, na Internet. 

Publicite-se o presente nos sítios do Politécnico e da Escola, na Internet, e proceda-se à sua 

divulgação pelos meios usuais. 

Leiria, 13 de fevereiro de 2019. 

 

 O Presidente do Politécnico de Leiria,        O Diretor da ESTG, 
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