
  

 
 

ELEIÇÕES 2023 À JUNTA DIRECTIVA (JD) DA SIC 

INFORMAÇÃO GERAL PARA OS SÓCIOS 

1. Cargos a renovar para a JD da SIC 

• Presidente 

• 2 Vogais 
 
2. Apresentação de candidaturas 
 

i. Até ao dia 12 de março de 2023 (inclusive) 
fica aberto o prazo de apresentação de 
candidaturas para os cargos a renovar. 

 
ii. Qualquer sócio da SIC pode apresentar a 

sua candidatura a qualquer dos cargos a 
renovar. As candidaturas serão dirigidas à 
Secretaria da SIC 
(secretaria.tecnica@citometria.org). 
Recomenda-se que se especifique em 
"assunto": CANDIDATURA DE «NOME E 
APELIDOS» AO CARGO DE 
«PRESIDENTE/VOGAL» DA JUNTA 
DIRECTIVA DA SIC. 
 

iii. DOCUMENTAÇÃO A APRESENTAR: no corpo 
da mensagem deverá especificar-se de 
novo o cargo a que se apresentam, e deve 
juntar-se um Curriculum Vitae abreviado 
(sem formato específico), e uma lista das 
ações que desejam realizar para a SIC 
dentro da Junta Directiva. 

 
iv. Não se aceitará nenhuma candidatura que 

chegue após a data final assinalada. Será 
confirmada, aos candidatos, a correta 
receção da documentação que enviem à 
Secretaria Técnica da Sociedade. 
 

 
 
3. Proclamação de candidatos 
 
Uma vez terminado o prazo de apresentação, a Junta 
Directiva comprovará que os candidatos cumprem os 
requisitos estabelecidos e tornará públicos os nomes 
de todos os candidatos. 
A difusão da lista de candidatos será efetuada na 
terceira semana de março, através da página web da 
SIC e por correio eletrónico. 
 
 
4. Sistema de Votação  
 
A votação será realizada em formato on line (através 
da WEB da SIC).  
 
O sistema on line será colocado à disposição dos 
sócios, na página web da Sociedade. A informação 
sobre como votar através deste sistema será 
disponibilizada pela Secretaria da SIC com a 
antecedência necessária. O prazo para a votação on 
line começará a partir do dia 3 de abril e terminará 
no dia 19 de abril, às 23:00 h (Portugal) / 24:00 h 
(Espanha). 
 
 
 
5. Contagem de votos  
 
Será realizada on line e o resultado será comunicado 
na Assembleia Geral de Sócios, durante a realização 
do Congresso da SIC.  

 

 
 

 

Os resultados serão comunicados também através da página WEB oficial da Sociedade 

(www.citometria.org) e através da lista de correio eletrónico de sócios na primeira semana de maio de 

2023. 

 

Código de campo cambiado
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