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Segundo acordo da Xunta Electoral na súa xuntanza do día 21 de xaneiro de 2022, 

ESTE DECANATO RESOLVE: 

Convocar eleccións de PDI-B, PAS e Estudantes a membros da Xunta de Centro da 
Facultade de Filoloxía e Tradución de acordo co seguinte 

 

CALENDARIO ELECTORAL 

26/01/2022 Exposición pública do censo electoral 

27/01/2022 – 01/02/2022 Prazo de reclamacións ao censo 

02/02/2022 – 04/02/2022 Prazo de resolución das  reclamacións ao censo 

07/02/2022 Publicación do censo definitivo 

08/02/2022 – 11/02/2022 Prazo de presentación de candidaturas 

14/02/2022 Proclamación provisoria de candidatas e candidatos 

15/02/2022 – 17/02/2022 Prazo de reclamacións á proclamación provisoria de 
candidatas e candidatos 

18/02/2022 – 21/02/2022 Prazo de resolución das reclamacións á proclamación 
provisoria de candidatas e candidatos 

22/02/2022 Proclamación definitiva de candidatas e candidatos 

23/02/2022 - 01/03/2022 Período de campaña electoral 

02/03/2022 Xornada de reflexión 

03/03/2022 Data de votación 

04/03/2022 Proclamación provisional das persoas electas 

07/03/2022 - 09/03/2022 
Prazo de presentación de reclamacións contra a 
proclamación provisional de persoas electas 

Resolución decanal pola que se 
convocan eleccións dos sectores PDI-B, 
PAS e Estudantado a membros da Xunta 
de Centro da Facultade de Filoloxía e 
Tradución 
 



 

Campus de Vigo Facultade de 
Filoloxía e 
Tradución 

   

 

 

10/03/2022 
Prazo de resolución das reclamacións contra a 
proclamación provisional de persoas electas 

11/03/2022 
Data de proclamación definitiva de persoas candidatas 
electas 

 

Candidaturas: Segundo o artigo 27.5 do Regulamento Electoral Xeral da Universidade de Vigo as 
candidaturas presentaranse mediante rexistro electrónico ou no rexistro do centro (Negociado de 
Asuntos Xerais da Facultade de Filoloxía e Tradución, situado nas dependencias do decanato da 
Facultade de Filoloxía e Tradución) en días hábiles entre as 9 e as 14 horas. 

Reclamaciones ao censo, candidaturas etc.: presentaranse mediante escrito motivado dirixido á 
presidencia da Xunta Electoral do centro nos mesmos rexistros sinalados con anterioridade. 

Lugar e hora de celebración das votacións: Sala de Xuntas da Facultade de Filoloxía e Tradución, 
de 10 a 18 horas. 

 

Vigo, 21 de xaneiro de 2022 

 

 

 

José Montero Reguera 

Decano 
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