
 

 

 

 

 
 

CALENDÁRIO ELEITORAL DO PROCESSO DE ELEIÇÃO DO CONSELHO GERAL 

 
 

1. O processo eleitoral iniciar-se-á no dia 23 de outubro de 2020, com a afixação nos locais de estilo e com 

a inserção no portal do IPC na Internet, do despacho da Presidente do Conselho Geral. 

 

2. No mesmo dia serão tornados públicos, com a afixação nos locais de estilo e com a inserção no portal do 

IPC na Internet, os cadernos eleitorais, elaborados por referência a 16 de outubro de 2020. 

 
3. As reclamações sobre o conteúdo dos cadernos eleitorais deverão ser apresentadas à Presidência do IPC 

(relativamente aos cadernos eleitorais dos professores e investigadores e dos trabalhadores não 

docentes) ou à Presidência da UOE competente (relativamente aos cadernos eleitorais dos estudantes) 

até às 16.00 horas do dia 28 de outubro de 2020. 

 
4. A Presidência do IPC e as Presidências das UOE decidirão sobre as reclamações recebidas até ao dia 30 de 

outubro de 2020. 

 
5. Os cadernos eleitorais definitivos devem ser remetidos à Presidente do Conselho Geral até às 12.00 horas 

do dia 2 de novembro de 2020, para homologação. 

 
6. O despacho com a distribuição proporcional dos professores por Unidade Orgânica será divulgado no dia 

2 de novembro de 2020, após a homologação dos cadernos eleitorais. 

 
7. As listas concorrentes deverão ser entregues até às 16.00 horas do dia 9 de novembro de 2020. 

 
8. A Comissão Eleitoral verifica a conformidade das listas até ao dia 11 de novembro, comunicando a 

aceitação ou a recusa das mesmas. 

 
9. As reclamações sobre as listas aceites e recusadas deverão ser apresentadas à Presidente da Comissão 

Eleitoral até às 12.00 horas do dia 13 de novembro de 2020. 

 
10. A Comissão Eleitoral decidirá sobre as reclamações recebidas até ao dia 16 de novembro de 2020. 

 
11. A Presidente do Conselho Geral homologará, até às 16.00 horas do dia 17 de novembro de 2020, as listas 

admitidas que disputarão as eleições, dando imediata publicidade das mesmas. 

 
12. A campanha eleitoral decorrerá entre 18 de novembro e 2 de dezembro de 2020. 

 
13. O ato eleitoral realizar-se-á no dia 4 de dezembro de 2020, entre as 10.00 horas e as 18.00 horas.  

 


