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DESPACHO N.º 19/D/2020 
 

 
Assunto:  Revogação do Despacho N.º 5/D/2020, de 29 de janeiro de 2020 e 

republicação do Calendário Eleitoral para Constituição do Conselho Cientifico do Instituto 

de Higiene e Medicina Tropical com as devidas adaptações 

 

 

 
Considerando o Parecer nº16/DAJ2020 da Divisão de Assuntos Jurídicos da 

Reitoria, homologado pelo Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa a 23 de abril 

de 2020, relativo ao pedido de esclarecimentos sobre o Parecer n.º 24/ DAJ/2019, de 31 

de outubro de 2019, entendo que estamos em condições de prosseguir com o 

procedimento eleitoral acima identificado. Para o efeito, revogo o meu Despacho n.º 

5/D/2020, de 29 de janeiro de 2020. 

 

Deste modo e nos termos do n.º 4 do artigo 1.º do Regulamento Eleitoral do 

Conselho Científico do Instituto de Higiene e Medicina Tropical (IHMT) da Universidade 

Nova de Lisboa, declaro retomado o Calendário Eleitoral com as seguintes datas: 

 

15 de junho de 2020 

 
Afixação das listas definitivas de eleitores e de elegíveis no átrio 

principal do IHMT e na página eletrónica do IHMT. 
 

Das 8 horas de 17 de 
junho às 24 horas de 
18 de junho de 2020 

 
ELEIÇÕES  

(online) 
Eleições para:  
- 6 membros representantes dos Professores Catedráticos e 
Investigadores Coordenadores de carreira;  
- 9 membros representantes dos Professores e Investigadores de 
carreira; 
- 3 Professores e Investigadores em regime de tempo integral, com 
contrato de duração não inferior a um ano. 
 

22 de junho 2020 

 
Afixação dos resultados no átrio principal do IHMT e na página 

eletrónica do IHMT. 
 

Das 8 horas de 25 de 
junho às 24 horas de 
26 de junho de 2020 

 

 
ELEIÇÕES 

 (online) 
Eleição para 1 membro representante do Centro de investigação. 

 



30 de junho 2020 

 
Afixação dos resultados homologados no átrio principal do IHMT e na 

página eletrónica do IHMT. 
 

 
 

 
IHMT, em 3 de junho de 2020 

 
 
 

O Diretor 
 
 

 
 

Filomeno Fortes, Professor Doutor 


