
 

 

 

EDITAL 
 

Eleição do Diretor da Faculdade de Economia da Universidade Nova de 

Lisboa – Nova School of Business and Economics, Nova SBE 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que no dia 2 de novembro de 2022 às 18 horas (hora local de Lisboa), irá 

decorrer nas instalações da Nova School of Business and Economics (“Nova SBE”), sitas na Rua da Holanda, nº 1, 

Campus de Carcavelos, 2775-405, Carcavelos, Portugal, o ato eleitoral para a eleição do Diretor da Nova SBE. 

Podem candidatar-se ao cargo de Diretor os Professores Catedráticos ou Investigadores Coordenadores da 

Universidade NOVA de Lisboa ou de outras instituições, nacionais ou estrangeiras, de ensino universitário ou de 

investigação. 

De acordo com o Regulamento Eleitoral do Diretor, disponível em https://www.novasbe.unl.pt/regulations informam-

se os interessados que as candidaturas devem ser formalmente submetidas em carta dirigida ao Presidente da 

Comissão Eleitoral, em formato digital, por correio eletrónico (conselhodefaculdade@novasbe.pt),  indicando o 

nome e categoria do candidato a Diretor, acompanhadas de um programa de ação, enquadrado nas linhas de 

orientação estratégica definidas para a Nova SBE, de um compromisso de honra declarando que não se encontra em 

nenhuma das situações de inelegibilidade ou incompatibilidade previstas na lei ou nos Estatutos da Nova SBE e da 

UNL e de um curriculum vitae, do candidato, devidamente documentado. 

O prazo para a submissão das candidaturas termina às 18 horas (hora local de Lisboa), do dia 22 de julho de 

2022. 

Os candidatos admitidos deverão apresentar publicamente, perante o Conselho de Faculdade, as suas candidaturas, 

sendo, para o efeito, convocados através do respetivo endereço eletrónico, com a antecedência mínima de 48 horas 

sobre a data e hora da apresentação. 

A apresentação e discussão referidas no parágrafo anterior ocorrerão entre os dias 17 e 21 outubro de 2022, tendo 

a duração máxima de 30 minutos por candidato. 

O edital de candidatura e mais informações estão disponíveis em: 

https://www.novasbe.unl.pt/regulations 

 

Campus de Carcavelos, 7 de março de 2022 

 

O Presidente da Comissão Eleitoral  

 

Luís Amado 
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