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Resolución decanal pola que se continúa
co proceso electoral, paralizado por mor
da COVID-19, para os sectores PDI-B, PAS
e estudantado a membros da Xunta de
Titulación do Grao en Tradución e
Interpretación

Segundo acordo da Xunta Electoral na súa xuntanza do día 02 de outubro de 2020,
ESTE DECANATO RESOLVE:
Continuar co proceso electoral para a elección de PDI-B, PAS e estudantes como
membros da Xunta de Titulación do Grao en Tradución e Interpretación, trala
suspensión por mor da COVID-19, de acordo co seguinte

CALENDARIO ELECTORAL

09/10/2020

Exposición pública do censo electoral

13/10/2020 – 16/10/2020

Prazo de reclamacións ao censo

19/10/2020 – 21/10/2020

Prazo de resolución das reclamacións ao censo

21/10/2020
22/10/2020 – 27/10/2020

Publicación do censo definitivo
Prazo de presentación de candidaturas

28/10/2020

Proclamación provisoria de candidatas e candidatos

29/10/2020 – 03/11/2020

Prazo de reclamacións á proclamación provisoria de
candidatas e candidatos

04/11/2020 –06/11/2020

Prazo de resolución das reclamacións á proclamación
provisoria de candidatas e candidatos

09/11/2020
10/11/2020 – 15/11/2020

Proclamación definitiva de candidatas e candidatos
Período de campaña electoral

16/11/2020

Xornada de reflexión

17/11/2020

Data de votación (entre as 9:00 e as 20 h)

18/11/2020

Proclamación provisional das persoas electas

19/11/2020 - 23/11/2020

Prazo de presentación de reclamacións contra a
proclamación provisional de persoas electas

Campus de Vigo

Facultade de
Filoloxía e
Tradución

25/11/2020

Prazo de resolución das reclamacións contra a
proclamación provisional de persoas electas

26/11/2020

Data de proclamación definitiva de persoas candidatas
electas

Lugar de celebración das votacións: Aula 4A do Pavillón C da Facultade de Filoloxía e Tradución.
Presentación de candidaturas: mediante rexistro electrónico ou no rexistro do centro, en días
hábiles das 9:00 ás 14:00 horas
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