
 
 
 
 
 
 

 

DESPACHO N.º 33/2021 

ELEIÇÕES 

SÉTIMO CONSELHO PEDAGÓGICO 

DOCENTES NÃO INTEGRADOS NA CARREIRA 

 

  

Nos termos do disposto no Despacho n.º 121/2020, de 18 de novembro, o presente processo eleitoral 

foi desencadeado com vista à eleição, para o Conselho Pedagógico, entre o mais, de dois 

representantes dos docentes não integrados na carreira. 

Considerando os resultados definitivos apurados, foram eleitos em representação daquele corpo dois 

membros efetivos na 1.ª volta e, após a 2.ª volta, dois membros como suplentes, a saber, Hermano 

Joaquim dos Santos Bernardo e Luís Alexandre Lopes Frazão. 

Considerando a situação atual e o disposto no Despacho n.º 19/2021, de 13 de janeiro, do senhor 

Presidente do Politécnico, o Despacho n.º 11/2021, de 15 de janeiro, que considera definitivos os 

resultados apurados, estabeleceu que a ordenação dos suplentes ocorreria em momento a 

determinar. 

Neste pressuposto, o processo eleitoral foi remetido para homologação, com a ressalva de que, logo 

que se realizasse a ordenação dos suplentes eleitos como representantes dos docentes não integrados 

na carreira, seria o processo, nessa parte, remetido para homologação.  

Sucede que, na presente data, um dos docentes eleito como suplente – Luís Alexandre Lopes Frazão – 

iniciou, entretanto, funções como Professor Adjunto, na sequência de concurso documental, deixando 

assim de pertencer ao corpo pelo qual havia sido eleito, fundamento de perda de mandato. 

Em face do que antecede, a realização do ato eleitoral tendo em vista a ordenação dos suplentes 

eleitos como representantes dos docentes não integrados na carreira torna-se desnecessária, 

considerando-se eleito como suplente o docente Hermano Joaquim dos Santos Bernardo, podendo, 

esta parte do processo eleitoral, ser remetida para homologação. 

 

Leiria, 5 de abril de 2021. 

O Diretor, 
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