Calendário Eleitoral IDMEC
1. Até 4 de Novembro de 2020 o Presidente do IDMEC torna públicos os Cadernos Eleitorais
no sítio do IDMEC na internet; https://www.idmec.tecnico.ulisboa.pt/
2. Até 9 de Novembro período de reclamações pertinentes sobre os Cadernos Eleitorais
dirigidos ao Presidente do IDMEC, que delas decidirá e publicitará os Cadernos Eleitorais
definitivos até 10 de Novembro, dando conhecimento dos mesmos à Comissão Eleitoral;
3. Até 11 de Novembro apresentação de candidaturas aos cargos em eleição, a ser entregue
no Secretariado do IDMEC em envelope fechado dirigido à Comissão Eleitoral;
4. Até 13 de Novembro a Comissão Eleitoral decidirá sobre a aceitação ou exclusão das
candidaturas, ou em caso de não haver candidatos, publicitará a lista provisória dos elegíveis
aos respectivos cargos em eleição;
5. Até 20 de Novembro a Comissão Eleitoral aceita pedidos de escusas fundamentados,
decidindo sobre a sua pertinência e publicando as listas definitivas dos elegíveis aos cargos
em eleição até 20 de Novembro ao fim do dia. O pedido de escusa pode ser entregue no
secretariado do IDMEC em envelope dirigido à Comissão Eleitoral, ou por email para
josesadacosta@tecnico.ulisboa.pt;
6. A 26 e 27 de Novembro, das 10h‐15h, realiza‐se a 1º volta das eleições, em urna no
secretariado do IDMEC;
7. A 27 de Novembro a Comissão Eleitoral elabora Ata desta 1º volta das eleições, que
publicitará e caso se verifique haver um candidato com a maioria absoluta dos votos
validamente expressos, comunicará ao Presidente do IDMEC e dará por encerrado o
processo eleitoral do respetivo cargo a eleição;
8. Até 30 de Novembro, caso nenhum candidato obtenha a maioria absoluta dos votos
validamente expressos, a Comissão Eleitoral publicitará a lista dos dois candidatos mais
votados, que serão presentes à 2º volta das eleições;
9. A 9 e 10 de Dezembro, das 10h‐15h, realiza‐se a 2º volta das eleições, em urna no
secretariado do IDMEC;
10. A 10 de Dezembro a Comissão Eleitoral elabora Ata desta 2º volta das eleições, que
publicitará, comunicará o resultado da eleição ao Presidente do IDMEC e dará por encerrado
o processo eleitoral dos cargos a eleição.
Pela Comissão Eleitoral
Prof. José Sá da Costa

