
  

 
 

 

 

Orientações para o processo de eleição de Diretor do Instituto de 

Tecnologia Química e Biológica António Xavier - ITQB NOVA  

 

Considerações gerais 

1. As candidaturas validadas serão disponibilizadas aos membros do instituto, através de um Edital 

de Admissão de candidaturas, publicado na página eletrónica do ITQB NOVA. 

2. Os candidatos deverão apresentar o seu programa numa sessão pública presencial, aberta a todo 

o Instituto, e com a presença do Conselho de Instituto, que convocará, presidirá e moderará a sessão. 

Posteriormente haverá uma reunião privada com o Conselho de Instituto, onde será debatida a 

candidatura e onde cada candidato responderá a questões sobre a mesma. 

 

Da sessão pública perante o instituto 

1. A sessão pública terá lugar no dia 17 de de Março de 2023, pelas 11:00 no Auditório do ITQB 

NOVA. 

2. A sessão será presidida e moderada pela Presidente do Conselho de Instituto ou em quem esta 

delegar essa função. 

3. Cada candidato disporá de 20 minutos para a sua apresentação e de 20 minutos para responder 

a questões, sendo a ordem de apresentação sorteada. 

4. Nenhum dos candidatos poderá estar presente durante a audição dos candidatos concorrentes. 

5.. As questões a cada candidato serão colocadas em plataforma online, disponível durante a sessão. 

As questões serão selecionadas pela Presidente e pelos membros da comissão eleitoral do Conselho 

de Instituto que as comunicarão aos candidatos e à assistência. 

6. O período de perguntas do público será moderado pela Presidente do Conselho de Instituto ou em 

quem for delegada esta função. 

 

Da audição perante o Conselho de Instituto 

1. A audição dos candidatos terá lugar em reunião do Conselho de Instituto, no dia 17 de Março de 

2023, em hora a indicar na respetiva convocatória. 

2. A sessão contará com a presença sequencial de cada candidato. 

3. O período de questões pelos membros do Conselho de Instituto, será moderado pela Presidente 

do Conselho de Instituto ou em quem esta delegar essa função. 

4. Terminada a audição de todos os candidatos, o Conselho procederá à discussão das candidaturas 

e eleição do Diretor. 

 


