
 
 
 

 
 

 
 

 
CALENDÁRIO ELEITORAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO CIENTÍFICO 

 DO INSTITUTO DE INVESTIGAÇÃO APLICADA do IPC 
 

Descrição Datas e Horários 

Início do processo eleitoral, com a afixação nos locais de estilo e com a inserção 

no portal do IPC na Internet, do despacho do Diretor do Instituto de Investigação 

Aplicada (i2A). 

23 de outubro de 2020 

Os cadernos eleitorais, elaborados por referência a 16 de outubro de 2020, são 

tornados públicos, com a afixação nos locais de estilo e com a inserção no portal 

do IPC na Internet. 

23 de outubro de 2020 

Apresentação de reclamações sobre o conteúdo dos cadernos eleitorais ao 

Diretor do i2A. 

até às 16.00 horas de 28 de 
outubro de 2020 

O Diretor do i2A decide sobre as reclamações recebidas. até ao dia 30 de outubro de 
2020 

Homologação dos cadernos eleitorais definitivos pelo Diretor do i2A. até às 12.00 horas de 2 de 
novembro de 2020 

Entrega das listas concorrentes. até às 16.00 horas de 9 de 
novembro de 2020 

Verificação da conformidade das listas pela Comissão Eleitoral, comunicando a 

aceitação ou a recusa das mesmas. 

até 11 de novembro 

Apresentação de reclamações sobre as listas aceites e recusadas ao Presidente da 

Comissão Eleitoral 

até às 12.00 horas de 13 de 
novembro de 2020 

Decisão sobre as reclamações recebidas pela Comissão Eleitoral. até 16 de novembro de 2020 

O Diretor do i2A homologa as listas admitidas que disputarão as eleições, dando 

imediata publicidade das mesmas. 

até às 16.00 horas de 17 de 
novembro de 2020 

Campanha eleitoral. entre 18 de novembro e 2 de 
dezembro de 2020 

O ato eleitoral decorrerá: 

ESAC, ISEC, ESEC e ESTESC 

4 de dezembro de 2020, entre 
as 14.00 horas e as 18.00 
horas 
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