
 

 

 
Processo é desencadeado amanhã com o anúncio da abertura do processo de candidaturas  

Politécnico de Leiria inicia processo de eleição do novo presidente 
 

O Politécnico de Leiria vai desencadear amanhã, dia 15 de março, o processo de eleição do novo presidente, 

através da publicação do anúncio da abertura do processo de candidaturas. O anúncio público da abertura 

da candidatura deve ser publicitado com 60 dias úteis de antecedência em relação à data de apresentação 

de candidaturas, e será divulgado em dois jornais nacionais, dois jornais locais e na página da internet do 

Politécnico de Leiria, de acordo com a lei, com os Estatutos do Politécnico de Leiria e com o Regulamento de 

Eleição do Presidente, aprovado pelo Conselho Geral do Politécnico de Leiria, em 3 de abril de 2009. 

O processo de eleição inclui, designadamente, as fases de anúncio público, apresentação de candidaturas, 

sessão pública de abertura de candidaturas, audição pública dos candidatos em sessões abertas ao público 

em Leiria, Caldas da Rainha e Peniche, concluindo com a eleição do presidente, em votação do Conselho 

Geral, por maioria absoluta e voto secreto. 

O período para a apresentação de candidaturas à eleição do presidente do Politécnico de Leiria encontra-se 

aberto entre 16 de março e 13 de junho de 2022, decorrendo a reunião de votação do Conselho Geral no dia 

15 de julho de 2022.   

O presidente é eleito para um mandato de quatro anos e é o órgão superior de governo, de representação 

externa e de condução da política do Politécnico de Leiria, exercendo as suas funções em regime de 

dedicação exclusiva. 

Podem candidatar-se ao cargo professores e investigadores do Politécnico de Leiria, ou de outras instituições 

nacionais ou estrangeiras de ensino superior, e individualidades de reconhecido mérito e experiência 

profissional relevante.   

Leiria, 14 de março de 2022 

Para mais informações contactar:  

Midlandcom – Consultores em Comunicação 

Cristiana Alves * 939 234 512 * ca@midlandcom.pt 
Ana Marta Carvalho * 939 234 518 * amc@midlandcom.pt 
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