
Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

Eleições FEUC 2021 

 

Eleição dos Representantes dos/as Estudantes do 1.º Ciclo e do 2.º Ciclo 

Para a Assembleia da Faculdade  

LISTA _________ 

(Preencher com letra legível) 

 

1/2 
Eleições FEUC 2021|Assembleia | Candidatos 1.º  e 2.º ciclo 

Candidatos/as Efetivos/as 
 

Nome ___________________________________________________________________________________ 

n.º de Estudante  declara que aceita integrar esta lista que se candidata 
às eleições para a Assembleia da Faculdade, na condição de membro efetivo, e que não é candidato/a em 
nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 11 do Regulamento Eleitoral para a Eleição da Assembleia 
da Faculdade). 
 
 
Data ______/______/______                _________________________________________________________ 

                                                                                                     (Assinatura do/a estudante) 

Contactos:  Telemóvel ______________________ Correio Eletrónico ________________________________ 

 
 
Nome 
________________________________________________________________________________________ 

n.º de Estudante  declara que aceita integrar esta lista que se candidata 
às eleições para a Assembleia da Faculdade, na condição de membro efetivo, e que não é candidato/a em 
nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 11 do Regulamento Eleitoral para a Eleição da Assembleia 
da Faculdade). 

 

Data ______/______/______                _________________________________________________________ 

                                                                                                     (Assinatura do/a estudante) 

 

Contactos:  Telemóvel ______________________ Correio Eletrónico ________________________________ 

 

  



Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

Eleições FEUC 2021 

 

Eleição dos Representantes dos/as Estudantes do 1.º Ciclo e do 2.º Ciclo 

Para a Assembleia da Faculdade  

LISTA _________ 

(Preencher com letra legível) 

 

2/2 
Eleições FEUC 2021|Assembleia | Candidatos 1.º  e 2.º ciclo 

Candidatos/as Suplentes 
 

Nome ___________________________________________________________________________________ 

n.º de Estudante  declara que aceita integrar esta lista que se candidata 
às eleições para a Assembleia da Faculdade, na condição de membro suplente, e que não é candidato/a em 
nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 11 do Regulamento Eleitoral para a Eleição da Assembleia 
da Faculdade). 

 

Data ______/______/______                _________________________________________________________ 

                                                                                                     (Assinatura do/a estudante) 

 

Contactos:  Telemóvel ______________________ Correio Eletrónico ________________________________ 

 

 

Nome ___________________________________________________________________________________ 

n.º de Estudante  declara que aceita integrar esta lista que se candidata 
às eleições para a Assembleia da Faculdade, na condição de membro suplente, e que não é candidato/a em 
nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 11 do Regulamento Eleitoral para a Eleição da Assembleia 
da Faculdade). 

 

Data ______/______/______                _________________________________________________________ 

                                                                                                     (Assinatura do/a estudante) 

 

Contactos:  Telemóvel ______________________ Correio Eletrónico ________________________________ 


