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DESPACHO

Nos termos do artigo 55.o do Decreto Legislativo Regional n! 2712009/M, de 2l de

Agosto, com a redação dada pelo Decreto Legislativo Regional n." 1212075ÀrI, de 2l de

dezembro, designo como representantes dos trabalhadores na Comissão Paritrária os

elementos abaixo mencionados:

Efectivos:

- Rubina Franco da Silva
- Maria Florentina CorreiaNóbrega

Suplentes

- André Filipe Faria Femandes da Cunha

- Anabela Maria Gonçalves Femandes

- Duarte Nuno Abreu de Freitas Nunes

- Robert Nelson Freitas Teixeira

Secretaria Regional de Educação, 16 de Dezembro de2016

A Chefe de Gabinete

SÊr.-e t-Ñr^t

(Sara Relvas)
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------Aos quinze dias do mês de Dezembro de dois mil e dezasseis, entre as

nove horas e trinta minutos e as onze horas e trinta minutos na cave do Gabinete

do Secretário - Secretaria Regional de Educação, sita à Avenida Arriaga, Funchal,

reuniram-se os membros da mesa eleitoral, Merícia Carmo Pestana Jardim

Mendes, Rubina Franco da Silva, com vista à contagem de votos para eleição dos

representantes dos trabalhadores notados para a comissão paritária dos

trabalhadores dos seruiços que integram o Gabinete do Secretário, Secretaria

Regional de Educação.

------Após o encerramento do acto eleitoral, constatou-se que dos funcionários

inscritos tinham votado cinquenta e sete elementos

------Abefta a urna e após a verificação dos boletins de voto e a confirmação da

coincidência entre o número de boletins e a de votantes, procedeu-se então ao

escrutínio, tendo-se apurado o seguinte resultado:-

Rubina Franco da Silva - treze votos

Maria Florentina Correia Nóbrega - seis votos

André Filipe Faria Fernandes da Cunha - quatro votos

Anabela Maria Gonçalves Fernandes - três votos------
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------Bárbara Robina Calafatinho Nicolau Freitas - três votos------
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Duarte Nuno Abreu de Freitas Nunes - três votos

Robert Nelson Freitas Teixeira - três votos

Wilson Emanuel Caldeira Gouveia - dois votos

Sílvio Dinarte Olim Carualho - dois votos

Sérgio Olim Gomes Mendonça - dois votos

Cleopatra Vanessa Marques de Brito - dois votos

------Amílcar Rolando Oliveira Pereira - um voto ------

------Carla Patrícia Gomes de Freitas Vieira - um voto-------

------Cibele Maria Rodrigues R. Camacho Fernandes - um voto-------

------Duarte Nuno R. Veríssimo Ornelas - um voto-------

------Fátima Maria Olim Gomes Mendonça Santos - um voto-

------lsabel Margarida de Oliveira Costa Amaral- um voto

----- Luís Manuel Correia Carvalho - um voto ------

----- Mafalda Sofia Pereira Ferreira - um voto ------

----- Maria da Graça Correia de Jesus - um voto ------

----- Maria Fátima Costa Abreu - um voto ------

----- Pedro Nuno da Costa de Mendonça - um voto ------

------Sara Dias Mendes Gomes e Correia Jesus - um voto ------

------Teresa Maria Santos de Freitas Jasmins - um voto ------

------Voto em branco - zero votos------
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------Votos nulos - zerc votos------

------Face a estes resultados, foram eleitos como voga¡s efetivos: Maria Florentina

Correia Nóbrega e Rubina Franco da Silva.

------Foi eleito como primeiro vogal suplente: André Filipe Faria Fernandes da

------Perante a existência de quatro trabalhadores com três votos, procedeu-se ao

desempate mediante ordenação por antiguidade de entrada na função pública, tal

como legalmente preceituado. A lista de desempate de suplentes ficou ordenada

Cunha.----

da seguinte forma:--

setenta e oito.----

e oitenta e nove.

e dois.----

Anabela Maria Gonçalves Fernandes, um de julho de mil novecentos de

Duarte Nuno Abreu de Freitas Nunes, dois de outubro de mil e novecentos

Robert Nelson Freitas Teixeira - quinze de março de mil novecentos e

noventa e três.

Bárbara Robina Calafatinho Nicolau Freitas, trinta de dezembro de dois mil

------Perante a existência de quatro trabalhadores com dois votos e catorze

trabalhadores com um voto, não se procedeu ao desempate mediante ordenação

por antiguidade de entrada na função pública, tal como legalmente preceituado,
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uma vez que são eleitos apenas quatro vogais suplentes, os qua¡s já foram

------Deste modo, foram eleitos como vogais suplentes: André Filipe Faria

Fernandes da Cunha, Anabela Maria Gonçalves Fernandes, Duarte Nuno Abreu de

Freitas Nunes, Robert Nelson Freitas Teixeira.

Por nada mais haver a relatar, se encerra esta acta que depois de lida vai ser

assinada pelos elementos da mesa eleitoral.

Os Membros da mesa:
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