
Edital 

Candidaturas ao cargo de Diretor/a 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra 

 

1. A Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra (FEUC) procede por esta forma 
ao anúncio público de abertura do processo de candidatura ao cargo de Diretor/a. 

2. O/A Diretor/a é o órgão de governo e de representação externa da Faculdade sendo 
eleito/a pela Assembleia da Faculdade para um mandato de dois anos. 

3. Podem candidatar-se ao cargo de Diretor/a os/as professores/as e investigadores/as 
doutorados/as, em conformidade com o disposto no número 1 do art. 17º dos Estatutos 
da FEUC. 

4. As candidaturas, em carta dirigida à Presidente da Comissão Eleitoral, devem ser 
acompanhadas do curriculum vitæ do/a candidato/a, do seu programa de ação e de um 
compromisso escrito de que não se encontra em nenhuma das situações de 
inelegibilidade ou de incompatibilidade prevista na lei. Estes documentos deverão ser 
entregues no Gabinete do Diretor da FEUC (1º andar da Casa dos Limas, Faculdade de 
Economia, Av.- Dias da Silva, 165 – 3004-512 Coimbra) até às 17:00 horas do dia 28 de 
fevereiro de 2022. 

5. São liminarmente rejeitadas as candidaturas que não satisfaçam as exigências 
estabelecidas nos números anteriores, cabendo, das decisões de rejeição, reclamação 
para o plenário da Assembleia da Faculdade, no prazo de 24 horas. 

6. A Comissão Eleitoral publicitará as candidaturas admitidas por edital enviado a 
todos/as os/as docentes e investigadores/as, estudantes e funcionários/as da FEUC. 

7. A Comissão Eleitoral é constituída pela Presidente da Assembleia da Faculdade, Profª. 
Doutora Maria Raquel Freire, e pelas vogais Profª. Doutora Elisabete Ramos, Ana Beatriz 
Faria Rodrigues, e Dra. Margarida Isabel Ferreira dos Santos. 

8. A eleição do/a Diretor/a tem lugar no dia 18 de março de 2022. Será antecedida de 
uma reunião da Assembleia da Faculdade, aberta ao público, para apresentação e 
discussão das candidaturas, no dia 11 de março, pelas 11 horas, no Auditório do bloco de 
ensino da FEUC. 

9. Mais informações acerca do processo e calendário eleitorais podem ser encontradas 
no Regulamento Eleitoral do/a Diretor/a da FEUC, disponível em http://www.uc.pt/feuc. 

 

Coimbra, 11 de fevereiro de 2022 

 

A Presidente da Assembleia da Faculdade 

 
Profª. Doutora Maria Raquel Freire 

http://www.uc.pt/feuc
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