
 
 
 
 
Caro(a)s Sócio(a)s 
 
A Direção da APS recebeu o pedido de realização do processo de constituição da Secção Temática 
Sociologia da Infância, a ser ratificada numa próxima Assembleia-geral, em data a anunciar.  
 
Lembramos que de acordo com o ponto 3 do artº 2 do Regulamento das Secções Temáticas e 
Núcleos Regionais da APS a criação de uma Secção Temática ou Núcleo Regional carece de 
deliberação da Assembleia-geral dos sócios da APS, convocada nos termos regulamentares. 
  
Convidam-se os sócios com interesse nesta área a participar neste processo eleitoral segundo as 
indicações discriminadas em baixo. 
 
Contamos com a vossa participação. 
 
João Teixeira Lopes 
Presidente da APS 

 

Constituição da Secção Temática Sociologia da Infância 
 Eleição da equipa de Coordenação 

 
Com o objetivo de desencadear o processo eleitoral, que permitirá a organização da Secção, será 
seguido o seguinte procedimento (assim definido com a direção da APS) que culminará com a 
eleição da equipa de Coordenação nos dias 17 a 19 de dezembro de 2018: 
 
1)  Inscrição dos sócios da APS interessados em participar na Secção, a partir de 21 de novembro 

de 2018, por meio de mensagem eletrónica para infancia@aps.pt. 

2)  Disponibilização, a partir de 28 de novembro, dos cadernos eleitorais em www.aps para 
verificação e possível correção (através de mensagem eletrónica para infancia@aps.pt). 

3)  Apresentação de listas candidatas à Coordenação da Secção, com a indicação máxima de três 
nomes, até 3 de dezembro de 2018 (por meio de mensagem eletrónica para infancia@aps.pt); 

4)  Divulgação aos sócios das listas e programas propostos e disponibilização para consulta em 
www.aps.pt a partir de 4 de dezembro; 

5)  Eleição da equipa de Coordenação, entre as listas candidatas, através de votação eletrónica no 
site da APS, nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. Os procedimentos a tomar são: 

 Efetuar o seu voto em www.aps.pt no separador “APS/processo eleitoral” utilizando os 
dados de acesso de sócio/a. O voto eletrónico estará disponível a partir do dia 17 de 
dezembro de 2018 (segunda-feira) e até às 17h00 do dia 19 de dezembro de 2018 
(quarta-feira). 

6) Funcionamento no dia 19 de dezembro de uma urna na sede da APS entre as 10h00 e as 17h00 a 
que se segue a contagem dos votos, eletrónicos e presenciais, na presença de um membro da 
Direção da APS, um membro da Mesa da Assembleia-geral da APS e um membro de cada uma das 
listas candidatas. 

A votação será ratificada numa Assembleia-geral a ser convocada posteriormente sem prejuízo da 
entrada em funções da equipa coordenadora eleita neste processo eleitoral. 
 



 
 
 
 
 

 

MAPA DO PROCESSO ELEITORAL – SECÇÃO TEMÁTICA SOCIOLOGIA DA INFÂNCIA  

Datas Procedimento 

A partir de 21 de novembro de 2018 
Inscrição dos sócios da APS interessados em participar na Secção por 
mensagem enviada para infancia@aps.pt 

a partir de 28 de novembro de 2018 
Disponibilização dos cadernos eleitorais em www.ap.pts para verificação e 
possível correção  

até 3 de dezembro de 2018 
Apresentação de listas candidatas à Coordenação da Secção, com a 
indicação máxima de três nomes, em mensagem enviada para 
infancia@aps.pt 

a partir de 4 de dezembro de 2018 
Divulgação aos sócios das listas e programas propostos e disponibilização 
para consulta em www.aps.pt 

17, 18 e 19 de dezembro de 2018 
Voto eletrónico em www.aps.pt [APS/processo eleitoral] até às 17h00 do 
dia 19. 

19 de Dezembro de 2018 
Voto na urna na sede da APS, entre as 10h00 e as 17h00. 
Encerramento da votação e contagem dos votos. 

  

 

http://www.aps.pt/

