CANDIDATURA AO CARGO DE REITOR DA UNIVERSIDADE DA MADEIRA

Está aberto o concurso para o cargo de Reitor da Universidade da Madeira.
Documentação a apresentar: Requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Geral da
Universidade da Madeira contendo
a) Identificação completa (nome, estado civil, filiação, naturalidade, data de nascimento,
número e data do bilhete de identidade, ou passaporte, termo da respetiva validade e serviço
emissor, residência, código postal e telefone);
b) Declaração de que satisfaz os requisitos enunciados no artigo 1.º do Regulamento da
Eleição do Reitor da Universidade da Madeira (que poderá ser consultado no sítio da
Universidade: www.uma.pt);
c) Curriculum vitae, contendo os elementos que os candidatos considerem passíveis de influir
na apreciação do seu mérito para o cargo a que se candidatam;
d) Programa de candidatura;
e) Data e assinatura.
Prazos de entrega/envio da documentação:
A documentação poderá ser entregue pessoalmente, no edifício da Universidade, sito no
Colégio dos Jesuítas, Rua dos Ferreiros, 9000-082 Funchal, ou enviada (devidamente
certificada) por correio eletrónico para o endereço conselhogeral@uma.pt, entre 18 de
janeiro e 15 de fevereiro de 2013 ou, ainda, remetida pelo correio, sob registo, expedido
entre 18 de janeiro e 13 de fevereiro de 2013, devendo contudo ser enviado por e-mail a
intenção de candidatura até ao dia 15 de fevereiro de 2013.
Audição dos candidatos: O processo de candidatura inclui a audição pública de cada
candidato, que consta de:
a) Apresentação, por parte do candidato, do seu programa de ação, apresentação que não
deverá exceder 30 minutos;
b) Um período, que não deverá exceder 30 minutos, dedicado a perguntas da audiência em
geral;
c) Discussão entre os membros do Conselho Geral e o candidato, do programa de ação
apresentado, discussão que não deverá exceder 45 minutos.
A audição pública terá lugar no auditório do Colégio dos Jesuítas, no dia 25 de fevereiro de
2013, a partir das 09H00.
Universidade da Madeira, 11 de janeiro de 2013.

O Presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira

