Universidade da Beira Interior – Conselho Geral
Processo Eleitoral—2008
Corpo de Pessoal não Docente e não Investigador
Temos a Experiência e a Capacidade para exercer o mandato
com Responsabilidade de uma
forma Coerente com os princípios com que nos candidatámos
e Independente conforme preceitua o nº 9 do artigo 81º do
RJIES “Os membros do conselho

geral não representam grupos
nem interesses sectoriais e são
independentes no exercício das
suas funções.” para em Cooperação com os restantes membros
do Conselho pugnarmos pela
qualidade e a excelência do
desempenho da Universidade.
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Porque somos merecedores da sua Confiança, vote Certo, Vote C
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Porque nos candidatamos
Porque nos candidatámos
Conscientes das competências e responsabilidades que os Estatutos atribuem ao Conselho Geral na orientação da instituição no plano científico
e pedagógico, financeiro e patrimonial e nos planos estratégico de médio prazo e anual propomo-nos contribuir para a afirmação da instituição pela
excelência nos domínios do ensino, investigação e prestação de serviços assegurados matricialmente por uma estrutura de gestão que tem como supe-
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rior interprete o órgão Reitor.

No inicio de uma nova etapa na vida da instituição acreditamos que podemos colocar o conhecimento e experiência que possuímos ao serviço

S

deste importante órgão de governo da Universidade que é o Conselho Geral pelo que nos disponibilizamos para com uma intervenção activa representar o corpo de pessoal não docente e não investigador no mesmo.

Defendemos que a Universidade adopte um modelo de gestão global integrado, racional e flexível em que o rigor e transparência seja determi-

T

nante, com uma estrutura leve em articulação com a autonomia das Unidades e Subunidades orgânicas (Faculdades, Institutos de Investigação, Departamentos, Unidades de Investigação), Centros e Serviços nos termos consagrados nos estatutos, em que, a qualidade dos seus recursos humanos
e materiais são o suporte das Actividades da Universidade nos diferentes domínios do saber.

A

Este é o propósito da nossa candidatura e esperamos que o de todo o pessoal não docente e não investigador da Universidade e Serviços Sociais
que são uma importante componente de recursos humanos de suporte às actividades da Universidade, que, acredita em nós para interpretar os seus
anseios numa fase crucial de mais uma etapa da vida da instituição.
Os candidatos:

Efectivo:

Carlos Alberto Melo Gonçalves

Suplente: Paulo

C

Dia 6 de Novembro, Vote Certo,

Vote na Lista C

Alexandre de Jesus Gomes

A Mandatária: Maria

da Conceição Branco

