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Em conformidade com a alínea o) do artigo 22.º dos Estatutos da Escola Superior de 

Educação de Lisboa (ESELx), cumpre ao Presidente da Escola “organizar as eleições 

para os órgãos de governo”. Tendo em conta a aproximação dos prazos de fim de 

mandato dos três órgãos de governo – Conselho de Representantes (CR), Conselho 

Técnico-Científico (CTC) e Conselho Pedagógico (CP) –, depois de ouvidos os 

respetivos atuais presidentes, é fixada a data para a realização das eleições para os 

referidos órgãos e a constituição da Comissão Eleitoral. 

 

1. Data das eleições 

As eleições para os órgãos de governo da ESELx (CR, CTC e CP) serão realizadas no dia 

28 de outubro de 2021, em regime de voto presencial, nas instalações da ESELx.  

 

2. Comissão Eleitoral 

Esta Comissão é responsável pela organização do processo eleitoral para os órgãos 

anteriormente referidos, nomeadamente: 

⎯ a fixação e divulgação do calendário eleitoral; 

⎯ a elaboração e divulgação dos procedimentos para a eleição de cada um dos 

órgãos, em conformidade com os Estatutos; 

⎯ a receção, verificação e divulgação das listas candidatas aos órgãos (nas 

situações em que se aplica, de acordo com os Estatutos da ESELx;   

⎯ as orientações para as campanhas eleitorais das listas candidatas (nas 

situações em que se aplica, de acordo com os Estatutos da ESELx); 

⎯ a elaboração, fixação e divulgação dos cadernos eleitorais respeitando o 

estabelecido nos Estatutos para cada um dos órgãos; 

⎯ a organização das mesas de voto e disponibilização dos boletins de voto; 

⎯ a contagem dos votos e a elaboração e afixação das atas com os resultados 

para cada um dos órgãos. 

Despacho n.º 9/2021 

Fixação da data e constituição da Comissão Eleitoral para a eleição 
dos membros dos órgãos de governo da ESELx: Conselho de 

Representantes; Conselho Técnico-Científico; Conselho Pedagógico 
 
 
Fixação de Propinas na ESELx 
2019/2020 

https://www.eselx.ipl.pt/sites/default/files/Estatutos%20ESELx_repb_2018_vfc.pdf
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 Tendo como critério a representação dos atuais órgãos de governo da ESELx, através 

de docentes, funcionários não docentes e estudantes, a Comissão Eleitoral tem a 

seguinte Constituição: 

⎯ Laurence Marie Vohlgemuth – Professora Adjunta (Presidente); 

⎯ Carla Cristina Santos Correia Rocha – Professora Adjunta; 

⎯ Elsa Margarida da Fonseca Bucho Duarte – Técnica Superior; 

⎯ Margarida Teixeira Rodrigues – Professora Coordenadora; 

⎯ Maria João Marques Canteiro – Estudante da Licenciatura em Educação Básica 

(2019503); 

⎯ Natacha Catarina Leitão Isidoro de Carvalho Coelho – Estudante da 

Licenciatura em Animação Sociocultural (2019329);  

⎯ Paulo Jorge Ferreira Rodrigues – Professor Adjunto; 

⎯ Rita Margarida de Aquino Friães Neves da Silva – Professora Adjunta. 

 

 
 
Escola Superior de Educação de Lisboa, 4 de outubro de 2021. 
 

 
O Presidente 
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