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Assembleia Eleitoral Board 2022/2023 

  

   

Ao abrigo da Lei 23/2006, Artigo 14o, no1, alínea 

a) e do Artigo 9o do CIVA, beneficia das isenções 

fiscais atribuídas às Pessoas Coletivas de Utilidade 

Pública. 

Associação de Engenharia e Gestão Industrial de Aveiro 
Aveiro Campus Universitário de Santiago, DEGEIT  

3810-093 Aveiro  
degei-aegia@ua.pt 

 

 

Calendário Eleitoral e Informações Adicionais 

No próximo dia 5 de julho do presente ano, pelas 18h00, irá decorrer no Anfiteatro 23.1.5 

(Complexo Pedagógico, Científico e Tecnológico) a Assembleia Eleitoral da ESTIEM Local 

Group Aveiro, com a seguinte ordem de trabalhos: 

1. Aprovação da Ata da Assembleia Geral anterior; 

2. Apresentação das Candidaturas; 

3. Exposição de questões direcionadas às candidaturas apresentadas, por parte dos 

membros da Assembleia; 

4. Votação e Eleição; 

5. Outros assuntos. 

Encontram-se de seguida todas as informações necessárias ao processo de candidatura, à 
sua formalização, bem como outras informações adicionais. 

Os candidatos terão cinco minutos de apresentação com um minuto de tolerância. Após esse 
tempo terão oportunidade para responder às respetivas questões num espaço que não 
ultrapasse os 10 minutos. 

Os candidatos deverão enviar um Documento de Candidatura, disponível em 
https://www.aegia-lgaveiro.com/documentos-21-22, preenchido com os seguintes elementos: 

• Nome; 

• Cargo(s) a que se propõe(m); 

• E-mail; 

• Percurso na ESTIEM, incluindo eventos em que participou e que organizou; 

• Proposta de valor para o Ano Letivo 2022/2023. 

Além do Documento de Candidatura já mencionado, é necessário também entregar, em 

anexo, um documento de identificação (exemplo: Cartão de Cidadão) e uma Certidão de 

Matrícula que podem obter no seguinte link. 

As candidaturas deverão ser enviadas para o e-mail mag@aegia-lgaveiro.com, até às 
23h59 do dia 3 de julho. Posteriormente, receberão a confirmação de que esta foi 
oficializada. 

No dia 4 de julho, todas as candidaturas serão disponibilizadas no website para permitir o 
conhecimento e leitura a todos os membros da Assembleia Geral. 

Pela Mesa da Assembleia Geral da ESTIEM Local Group Aveiro, 

O Presidente, 

José Fernandes 
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