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Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

Eleições FEUC 2021 

Eleição dos/as Representantes dos/as Docentes ou Investigadores/as 

Para o Conselho Científico 

LISTA _____ 

 

Candidatos/as Efetivos/as 

 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
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(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
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(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
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(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
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(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                      (Assinatura) 
 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                     (Assinatura) 

 

 

(Nome) _____________________________, do Núcleo de ________________________, declara que aceita 

integrar esta lista que se candidata às eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de 

membro efetivo, e que não é candidato/a em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do 

Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                     (Assinatura) 
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Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

Eleições FEUC 2021 

Eleição dos/as Representantes dos/as Docentes ou Investigadores/as 

Para o Conselho Científico 

LISTA _____ 

Candidatos/as Suplentes 

 

 

(Nome) _____________________________, declara que aceita integrar esta lista que se candidata às 

eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de membro suplente, e que não é candidato/a 

em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho 

Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                     (Assinatura) 

 

 

(Nome) _____________________________, declara que aceita integrar esta lista que se candidata às 

eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de membro suplente, e que não é candidato/a 

em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho 

Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                     (Assinatura) 

 

 

(Nome) _____________________________, declara que aceita integrar esta lista que se candidata às 

eleições para o Conselho Científico da Faculdade, na condição de membro suplente, e que não é candidato/a 

em nenhuma outra lista concorrente a este órgão (n.º 12 do Regulamento Eleitoral para eleição do Conselho 

Científico).  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                     (Assinatura) 


