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Caros sócios e sócias, 

Seguindo o disposto nos estatutos da SOCIEDAD IBERICA DE CITOMETRIA (SIC), deve proceder-se 
neste ano de 2023 à celebração de eleições para a renovação parcial da Junta Directiva (JD); em 
concreto, devem renovar-se os cargos de Presidente e 2 Vogais (Vogal 1 e Vogal 2). 

Deste modo, passa a detalhar-se a informação eleitoral acerca da situação actual de cada um dos 
cargos da JD, indicando-se os que cessam e que, por isso, têm de ser submetidos a sufrágio durante o 
presente ano:  

CARGO CONTINUAM NO CARGO CESSAM  

PRESIDENTE  Julia Almeida Parra 

VICE-PRESIDENTE José Carlos Segovia Sanz  

SECRETÁRIO-TESOUREIRO Teresa Caballero Velázquez  

VOGAL 1  Martín Pérez Andrés  

VOGAL 2  Lola Martínez García  

VOGAL 3 Enrique Colado Varela   

VOGAL 4 
Ana Catarina Silva Gregorio da 

Costa Martins 
 

VOGAL 5 Ana Yeguas Bermejo   

A partir de hoje, dia 20 de fevereiro, fica aberto o período de apresentação de candidaturas, que se 
estende até ao dia 12 de março (às 24:00 horas, hora oficial de Espanha, 23:00 horas, hora oficial em 
Portugal). Qualquer sócio da SIC, com o pagamento em dia das sua quotas, pode apresentar-se a 
qualquer dos cargos. A apresentação de candidaturas realiza-se por correio eletrónico, remetendo-
se a documentação correspondente em formato pdf para o email: secretaria.tecnica@citometria.org 
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Documentação requerida para a apresentação de candidaturas: 

1. Uma mensagem (ou carta anexada ao correio eletrónico), em que o candidato interessado 
indique o cargo ao qual apresenta a sua candidatura e uma declaração de que está disposto a 
aceitar o cargo, caso seja eleito. Além disto, deverá indicar o seu nome completo, número de 
documento nacional de identificação, local de trabalho, direção e forma de contato (telef. e 
email). Recomenda-se que se especifique em "assunto": CANDIDATURA SIC 2023 DE «NOME E 
APELIDOS» AO CARGO DE «PRESIDENTE/VOGAL» DA JUNTA DIRECTIVA DA SIC   

 2. Um CV abreviado (sem formato específico) em pdf. 

3. Um documento mais informal que o CV, que inclua o perfil profissional do candidato, uma foto 
recente, as suas motivações para optar pelo cargo (de presidente ou vogal) da JD da SIC, e uma 
lista de propostas ou ações que pretende levar a cabo dentro da JD da SIC. Este documento será 
tornado público para os sócios da SIC, tanto através da zona privada da página web como por 
correio eletrónico.  

  

O CALENDARIO ELEITORAL está detalhado no documento em anexo (CALENDARIO ELEITORAL 
2023). Após a proclamação dos candidatos (via web e correio eletrónico), que se realizará na terceira 
semana de março, será aberto posteriormente um prazo para as votações. A informação relativa ao 
sistema de voto (on-line) e o resto da informação de interesse sobre o processo encontra-se 
detalhada no documento em anexo (INFORMAÇÃO GERAL SÓCIOS ELEIÇÕES 2023). 

Para qualquer esclarecimento ou informação adicional, estamos à vossa disposição, através do 
correio eletrónico da Secretaria Técnica da SIC (secretaria.tecnica@citometria.org). 

Aproveito a ocasião para enviar-vos uma cordial saudação e animar-vos a participar ativamente no 
processo eleitoral. 

  

  

Teresa Caballero Velázquez 

Secretária-Tesoureira da SIC 
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