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Assunto: Apresentação de candidatura ao cargo de Reitor da Universidade do Porto
Exmo. Senhor Presidente,
Sebastião José Cabral Feyo de Azevedo, professor catedrático da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto, portador do Cartão de cidadão n.º 1923121/0 ZZ0, válido até 18.03.2020,
residente em Rua do Molhe, 276, 4150-499 Porto, vem apresentar a V. Exª a sua candidatura ao cargo
de Reitor da Universidade do Porto, na sequência da publicação em 16 de fevereiro de 2018 do respetivo
edital de anúncio da abertura do processo de candidatura,
Para o efeito, e nos termos do supracitado edital, apresenta os documentos seguintes:
1.

Documento comprovativo de que cumpre as condições previstas n.º 4.º do Edital – Declaração
da minha posição de professor catedrático da Universidade do Porto;

2.

Documento a que se refere a alínea b) do n.º 7 do Edital - Curriculum vitae formatado para
leitura em plataforma digital

3.

Documento a que se refere a alínea c) do n.º 7 do Edital - Declaração sob compromisso de honra
em como não se encontra em qualquer das situações de inelegibilidade mencionadas no
regulamento eleitoral;

4.

Documentos a que se refere a alínea d) do n.º 7 do Edital - Programa de acção que se propõe
cumprir, redigido em língua portuguesa e formatado para leitura em plataforma digital.

Nos termos do regulamento eleitoral, informa que os endereços de correio postal e de correio eletrónico,
bem como o telefone de contacto, para efeitos processuais e legais no âmbito desta candidatura e
processo subsequente, são os constantes no cabeçalho identificador deste carta.
Na expetativa de reunir todas as condições legais para que a candidatura seja aceite, subscreve-se,
com elevada consideração pessoal e institucional,
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