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Processo de eleição para a constituição da Assembleia da Escola Superior de Saúde – 
votações para os representantes dos docentes e investigadores, não docentes e não 

investigadores e estudantes 

 

Ao nono dia do mês de março do ano de dois mil e vinte um, pelas 15h15,  reuniu a 
Comissão Eleitoral, nomeada para o efeito por Despacho nº3/2019 de 25 de janeiro, 
emanado da presidência da Assembleia da Escola Superior de Saúde, adiante designada 
de Assembleia, na sala de reuniões do Departamento de Enfermagem, Saúde da Família 
e Comunidade (DESFC), em Ponta Delgada, Maria da Piedade Lima Lalanda Gonçalves 
Mano e Lúcia de Fátima Mota Ferreira Freitas, e no Departamento de Enfermagem, 
Saúde Mental e Gerontologia (DESMG) em Angra do Heroísmo, Luís Miguel Salvador 
Machado Gomes, por ligação zoom. A comissão eleitoral, conforme prevê o 
Regulamento Interno para os Atos Eleitorais da Escola Superior de Saúde (ESS), 
rececionou as atas das mesas de voto emanadas do DESFC e DESMG, enviadas por mail 
que constam em anexo e fazem parte integrante desta Ata, conforme o número 2 do 
artigo 13º: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A comissão eleitoral procedeu ao apuramento final global das votações, para os 
representantes dos docentes e investigadores, para os representantes dos estudantes e 
para os representantes dos não docentes e não investigadores, na Assembleia, 
conforme abaixo descriminado; ------------------------------------------------------------------------ 
No cumprimento do previsto no nº1 do artigo 13º, foram registados, para cada um dos 
corpos, o número total de eleitores, o número total de votantes, o número de votos por 
correspondência, conforme o apuramento final que consta do anexo 3. -------------------- 
Nos termos do disposto do nº4 da alínea d) do número 1 do artigo 13º, do Regulamento 
acima referido, registou-se, para cada um dos corpos, o número de votos obtidos por 
lista, o número de votos brancos e o número de votos nulos, os quais são indicados no 
anexo 3. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assim, de acordo com os resultados apresentados no anexo 3, e em conformidade com 
o disposto nos artigos 10º e 11º do Regulamento antes referido, foram eleitos os 
seguintes elementos: -------------------------------------------------------------------------------------- 
Para os representantes do corpo de docentes e investigadores na Assembleia, foram 
eleitos, com vinte votos, os membros da lista A, a saber: ----------------------------------------
---Maria da Piedade Lima Lalanda Gonçalves Mano ------------------------------------------------ 



---Luís Miguel Salvador Machado Gomes ------------------------------------------------------------- 
---Lúcia Fátima Mota Ferreira Freitas------------------------------------------------------------------- 
---Márcio Filipe Moniz Tavares -------------------------------------------------------------------------- 
---Maria Luísa Santos Bettencourt ---------------------------------------------------------------------- 
---Ana Paula Sousa Santos -------------------------------------------------------------------------------- 
---Timothy Francisco Lima--------------------------------------------------------------------------------- 
---Helena Margarida Oliveira Silva----------------------------------------------------------------------- 
---José́ Carlos dos Reis Lopes ----------------------------------------------------------------------------- 
---Ana Cristina Ribeiro Fonseca Dias (1º suplente)-------------------------------------------------- 
---Bruno Manuel Aguiar Teixeira (2º suplente) ------------------------------------------------------ 
---Lúcia Maria Ferreira Freitas Martins (3º suplente)----------------------------------------------- 
---Rosa Maria Toledo Godinho Lima Andrade (4º suplente) ------------------------------------- 
---Alberto Carlos Marques Duarte (5º suplente) ----------------------------------------------------
Para os representantes do corpo de não docentes e não investigadores na Assembleia, 
foi eleito o seguinte elemento: ------------------------------------------------------------------------- 
--- Celina Maria Barbosa Medeiros -------------------------------------------------------------------- 
Para os representantes do corpo de estudantes na Assembleia, e por existirem duas 
listas candidatas, foi aplicado o método D’ Hondt aos votos obtidos por cada uma das 
listas, conforme consta do anexo 3, tendo resultado a seguinte ordem de eleição:--------
--Mariana Isabel Vaz Teixeira--------------------------------------------------------------------------- 
Sara Pina Câmara --------------------------------------------------------------------------------------------
---Miguel Paiva Sampaio (1º suplente da lista B)-----------------------------------------------------
---Rúben Tavares Pinheiro (1º suplente da lista A)--------------------------------------------------
---Mário César Mendes (2º suplente da lista B)------------------------------------------------------
---Luana Rita Carvalho Correia (2º suplente da lista A)--------------------------------------------- 
Não havendo mais nada a tratar, encerrou-se a reunião às 15h30 da qual se lavrou a 
presente ata, que depois de lida e aprovada foi assinada por todos os membros efetivos 
da Comissão Eleitoral. ------------------------------------------------------------------------------------- 
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Anexo I – Ata da mesa de voto do Departamento de Enfermagem e Saúde da Família 
e Comunidade 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
  



Anexo 2 – Ata da mesa de voto do Departamento de Enfermagem de Saúde Mental e 
Gerontologia.  

 



  



Anexo 3 – Apuramento final dos resultados eleitorais 

 

Corpo de docentes e investigadores 

Número total de eleitores 27 
Número total de votantes (incluindo os votos por correspondência) 22 
Número de votos por correspondência 1 

 
Número de votos obtidos pela lista A (Proponente Maria da Piedade 
Lima Lalanda Gonçalves Mano) 

20 

Número de votos brancos 2 
Número de votos nulos 0 

 

Corpo de não docentes e não investigadores 

Número total de eleitores 5 
Número total de votantes (incluindo os votos por correspondência) 2 
Número de votos por correspondência 0 

 
Número de votos obtidos por Celina Maria Barbosa Medeiros  2 

 

Corpo de estudantes 

Número total de eleitores 373 
Número total de votantes (incluindo os votos por correspondência) 141 
Número de votos por correspondência 43 

 
Número de votos obtidos pela lista A (Proponente Sara Pina Câmara) 69 
Número de votos obtidos pela lista B (Proponente Mariana Isabel Vaz 
Teixeira) 

71 

Número de votos brancos 1 
Número de votos nulos 0 

 

 

 

 



 

Aplicação do método D’Hondt, aos votos obtidos no corpo eleitoral dos estudantes 

Lista                                                                                          Fator de divisão 1 2 
A - proponente  - Sara Pina Câmara 69 34,5 
B - proponente - Mariana Isabel Vaz Teixeira 71 35,5 
Nº 2 da lista A - Rúben Tavares Pinheiro 34,5 17,25 
Nº 2 da lista B - Miguel Paiva Sampaio 35,5 17,75 

 

 

 

 

 

 

  



 




