
 

 
 CIRCULAR DA DIREÇÃO 

 N.º 035/2022 

  

 

ASSUNTO: PROCEDIMENTOS DE VOTAÇÃO - ELETRÓNICA E PRESENCIAL - para a Eleição 
de “um trabalhador com vínculo à FCM|NMS com antiguidade igual ou superior a 
três anos, não docente e não investigador” para o Conselho de Faculdade da 
Faculdade de Ciências Médicas | NOVA Medical School da Universidade Nova de Lisboa 
(FCM|NMS) 

 
(Artigo 8º a 10.º, do Despacho Nº 7374-C/2021, de 23 de julho, publicado em Diário da República, 2.ª Série, 

Nº 142, de 23 de julho de 2021 – Estatutos da Faculdade de Ciências Médicas/NOVA Medical School da 
Universidade Nova de Lisboa) 

 
 
 

Para conhecimento informa-se que, a Eleição de “um trabalhador com 
vínculo à FCM|NMS com antiguidade igual ou superior a três anos, não 
docente e não investigador” para o Conselho de Faculdade, da Faculdade 
de Ciências Médicas | NOVA Medical School da Universidade Nova de Lisboa 
(FCM|NMS), ocorrerá no próximo dia 14 de março de 2022 e contará com 
duas modalidades de votação:  
 
A. Votação Presencial – Instruções: 

 
1. A mesa de voto, para votação presencial, estará situada na “Sala de 

reuniões do Conselho Pedagógico” e a eleição decorrerá entre as 9h00 e 
as 17h00. 

 
 
 
 

B. Votação Eletrónica – Instruções: 
 

1. No dia da votação, antes da abertura da Urna Eletrónica, irá receber no 
seu endereço de correio eletrónico da FCM/NMS (extensão: @nms.unl.pt) 
o convite para acesso ao site de votação do seu Caderno Eleitoral;  

 

 

 

 

 



 

 

2. Necessita de efetuar o seu Login no Office 365, através do link que 
recebeu e fazer login com os seus dados de utilizador;  

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Dependendo do Browser e/ou das definições do mesmo, poderá 
aparecer o bloqueador de Pop-ups.; 

 

4. Abrir-se-á uma nova página para a realização do Voto Eletrónico 

 
 



 

5. Deverá clicar em “Submit” ou “Submeter”; 
 

6. Caso tenha alguma dificuldade em aceder com as suas credenciais, 
deverá telefonar para o Gabinete de Informática e Telecomunicações 
(GIT) - 218 803 075, ext.: 20475, ou deslocar-se à “Sala de reuniões do 
Conselho Pedagógico” onde estará a Comissão Eleitoral e a Comissão 
Técnica de apoio ao ato eleitoral. 

 

Poderá acompanhar também toda a informação relativa à Eleição em 
www.nms.unl.pt 

 

Lisboa, 10 de março de 2022 

  A Diretora 
 
 
Professora Doutora Helena Canhão 
 

 

http://www.nms.unl.pt/

