Despacho n.º 25-REIT/2014

Nomeação de membros do Comité de Escolha

Considerando que os mandatos dos Diretores das unidades orgânicas de ensino e
investigação da Universidade de Aveiro estão a terminar, sendo necessário iniciar o processo
de escolha estabelecido estatutariamente;

Considerando que os Diretores são indigitados por um Comité de Escolha especialmente
constituído para o efeito, nos termos consagrados no n.º 3 do artigo 37.º dos Estatutos da
Universidade de Aveiro, homologados pelo Despacho-Normativo n.º 18-A/2009, de 30 de abril,
publicado no Diário da República n.º 93, 2.ª Série, de 14 de maio, alterados pelo DespachoNormativo n.º 23/2012, de 19 de outubro, publicado no Diário da República n.º 208, 2.ª Série,
de 26 de outubro, e doravante designados por Estatutos;

Considerando que o Comité de Escolha é composto por mim, enquanto Reitor, e integra mais
quatro elementos, dos quais dois são designados, a título permanente, por este órgão de
governo, após audição do Conselho Geral e os outros dois são propostos pelo Conselho da
Unidade do correspondente Departamento universitário ou Escola politécnica a que respeita a
escolha, de acordo, respetivamente, com as alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 37.º dos
Estatutos;

Considerando que a proposta dos dois elementos a integrar este Comité, a título permanente,
já foi submetida, no cumprimento da alínea a) do normativo supra identificado, à audição do
Conselho Geral desta Universidade, em 01 de outubro, tendo as individualidades que agora
nomeio obtido pronúncia favorável e um reforçado apoio;

No exercício dos poderes que, em geral, me são conferidos pela Lei e pelos Estatutos, e, em
especial, no exercício do poder que me é conferido pela alínea a) do n.º 3 do artigo 37.º e pelas
alíneas r) e t), do n.º 3 do artigo 23.º dos Estatutos, decido o seguinte:

1.º - Nomear os Senhores Professores Doutores Domingos Moreira Cardoso e Joaquim Manuel
Vieira como elementos a título permanente do Comité de Escolha, ao abrigo da alínea a) do n.º
3 do artigo 37.º dos Estatutos;

2.º - O presente despacho produz efeitos desde a data da sua assinatura.

Universidade de Aveiro, 02 de outubro de 2014

O Reitor
___________________________________
Professor Doutor Manuel António Assunção

