
 

 

 

DESPACHO N.º 145/2022 

ELEIÇÕES 

OITAVO CONSELHO PEDAGÓGICO 

 13 DE DEZEMBRO DE 2022 

CADERNOS ELEITORAIS 

 

 

I 

Nos termos do artigo 11.º do Regulamento Eleitoral do Conselho Pedagógico da Escola Superior de 

Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Leiria, procede-se à publicitação dos cadernos 

eleitorais dos docentes e dos estudantes. 

Os cadernos eleitorais encontram-se disponíveis para consulta na plataforma Colaborar (acesso 

reservado à comunidade académica). 

O prazo para reclamação dos cadernos eleitorais é, nos termos do calendário eleitoral, de 24 horas. 

 

 

 

II 

Tendo-se verificado um lapso de escrita, na indicação da data da eleição, no calendário eleitoral 

constante do Despacho nº 140/2022, de 16 de novembro, procede-se à correção oficiosa daquele, nos 

termos seguintes: 

 

 

CALENDÁRIO ELEITORAL 

 

16/11/2022 
4.ª feira 

Início do processo eleitoral 

 
 

 
 
 
 

 
23/11/2022 
4.ª feira 

Data-limite para afixação dos cadernos eleitorais, para 
determinação da capacidade eleitoral passiva e ativa 
Prazo de reclamação: 24 horas 

  
25/11/2022 
6.ª feira 

Decisão das reclamações e afixação dos cadernos eleitorais 
definitivos 

  
03/12/2022 
sábado 

Data-limite para apresentação de candidaturas 

  
05/12/2022 
2.ª feira 

Data-limite para comunicação de irregularidades 
Prazo para suprimento de irregularidades: 24 horas 

  
07/12/2022 
4.ª feira 

Data-limite para decisão de admissão das listas de 
candidatos 
Prazo para reclamação: 24 horas 

  



 

 

09/12/2022 
6.ª feira 

Data-limite para decisão das reclamações e afixação das 
listas definitivas 

  
09/12/2022 
6.ª feira 

Data-limite para constituição das mesas de voto 

  
12/12/2022 
2.ª feira 

Data-limite para pedido de credenciação de delegados das 
listas 

  
13/12/2022 
3.ª feira 

Data-limite para levantamento da credenciação pelos 
delegados das listas (até às 10h00min) 

  
13/12/2022 
3.ª feira 

Eleição 
 

  
14/12/2022 
4.ª feira 

Data-limite para a afixação dos resultados provisórios da 
eleição 
Prazo para reclamação: 24 horas 

 
16/12/2022 
6.ª feira 

Data-limite para a afixação dos resultados definitivos  
 

 

 

Leiria, 23 de novembro de 2022. 

 

O Diretor da ESTG, 
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