UMa louva Dr. Francisco Costa e abre candidatura ao cargo de Reitor
O Conselho Geral da Universidade da Madeira (UMa), reunido no início desta semana, decidiu
atribuir um voto de louvor ao Dr. Francisco Costa, presidente cessante deste órgão de governo da
Instituição.
Os conselheiros expressaram a sua gratidão e reconhecimento pela forma como o Dr. Francisco
Costa conduziu, durante dois mandatos, o Conselho Geral da UMa “reconhecendo que a sua
Presidência foi sempre pautada por grande equilíbrio, lhaneza e elevada sabedoria, dignificando
este órgão de governo e a própria Universidade da Madeira”.
Na mesma reunião, deliberou abrir concurso público para o cargo de Reitor, para o mandato 20172021, cujas candidaturas decorrem de 16 de janeiro a 14 de fevereiro e são formalizadas mediante
requerimento dirigido ao Presidente do Conselho Geral da UMa.
São elegíveis para o cargo os professores e investigadores da própria instituição ou de outras
instituições, nacionais ou estrangeiras, de ensino universitário ou de investigação, em exercício
efetivo de funções.
O requerimento de admissão ao concurso deve ser acompanhado da identificação completa do
candidato (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); da declaração de que satisfaz os requisitos enunciados no artigo 1.º do
Regulamento da Eleição do Reitor da UMa; do curriculum vitae, contendo os elementos que os
candidatos considerem passíveis de influir na apreciação do seu mérito para o cargo a que se
candidatam; do programa de candidatura; e da data e assinatura do candidato.
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 16 de janeiro e 14 de fevereiro
ou, ainda, remetida pelo correio, sob registo, expedido entre 16 de janeiro e 12 de fevereiro,
devendo contudo ser enviado por e-mail a intenção de candidatura até ao dia 14 de fevereiro.
A audição pública dos candidatos será presidida pelo Presidente do Conselho Geral, Doutor
Francisco Fernandes, e terá lugar no auditório do Colégio dos Jesuítas, no dia 20 de fevereiro, a
partir das 09h00.
A data e hora da eleição serão definidas pelo Presidente do Conselho Geral, em função do
número de candidatos, até ao dia 17 de fevereiro de 2017.

Funchal, 11 de janeiro de 2017,
GIRP - UMa

