Ata de Nova Eleição da Direção do Jur.nal

Aos onze dias do mês de novembro de dois mil e vinte realizou-se, face à rejeição
da ata de primeira eleição do Jur.nal em Assembleia Geral, a nova eleição da Direção do
núcleo, através de Reunião Zoom, pelas 18 horas e 30 minutos.
Estiveram presentes o Diretor da Direção cessante, André Carmona, a Presidente
da Mesa de Assembleia Geral, Lara Silva, alguns dos membros da Redação, Maria
Manuel De Sena, Pedro Miguel Silva, Rúben Cirilo, Madalena Cunha, Sofia Estopa,
Cláudia Paulo, Maria Inês Opinião, Ana Sofia Alcaide, André Certã, Tânia Azevedo, e a
Colaboradora Filipa Sattut. Existiu, tal como na primeira eleição rejeitada, apenas uma
lista candidata, de agora em diante designada Lista A. A Lista A composta por Sofia
Estopa (Diretora), Cláudia Paulo, Madalena Cunha e Francisco Colaço (Vice-Diretores),
fez menção ao projeto, assentindo continuar com a mesma estrutura que, até ao
momento, tem vindo a ser desempenhada.
Assim sendo, procedeu-se ao ato de eleição. Desde modo, cumprindo o disposto
nos estatutos do Jur.nal, somente os membros da Redação que, até à data, completaram
mais do que um semestre no Jur.nal tiveram o seu direito de voto aferido, não sendo
este disposto, de igual modo, aos colaboradores. Como tal, a votação foi realizada em
plataforma eletrónica fornecida pelo servidor Zoom, de modo a que o sufrágio se
realizasse de forma secreta. No total, a Lista A contou com 9 votos a favor, não existindo
votos em branco ou votos declarados nulos. Declara-se para efeitos de legitimidade
eleitoral os presentes: Maria Manuel De Sena, Pedro Miguel Silva, Rúben Cirilo,
Madalena Cunha, Sofia Estopa, Cláudia Paulo, Maria Inês Opinião, Ana Sofia Alcaide, e o
Diretor Cessante André Carmona.
Não havendo nada mais a tratar, ficou assim a Direção eleita, encontrando-se
esta em gestão até à aprovação da presente ata. A Reunião ficou encerrada pelas 19
horas e 10 minutos.

