
 

 

DESPACHO (PR) N.º 33/2021 

 

Assunto: Constituição da Comissão Paritária IPCA do pessoal não docente do IPCA– 

Quadriénio de 2021/2024 

 

Considerando que: 

a) Os representantes da Administração são designados pelo dirigente máximo, em 

número de quatro, pelo período de quatro anos, sendo dois efetivos – um dos quais 

orienta os trabalhos da comissão – e dois suplentes; 

b)  Os representantes dos trabalhadores são eleitos por estes, também pelo período de 

quatro anos, em número de seis, sendo dois efetivos e quatro suplentes; 

 

1 – Designo, como vogais representantes da Administração: 

- Vogais efetivos: 

1.º - Isabel Maria Alves do Rêgo, membro do CCA, que orienta os trabalhos da 

Comissão; 

2.º- Corina Maria Pereira Antunes de Almeida; 

- Vogais supletivos: 

1.º - Natércia da Conceição Pereira Escaleira; 

2.º- Sérgio Rafael Esteves da Costa; 

 

2 - Depois de cumpridas as formalidades relativas ao processo eleitoral para eleição dos 

representantes dos trabalhadores, realizada no dia 6 de abril de 2021, e de acordo com os 

resultados eleitorais apurados e que constam nas atas, arquivada na Divisão de Recursos 

Humanos, em conformidade com o disposto no n.º 5, do art.º 59.º, da Lei nº 66-B/2007, 

de 28 de setembro, com a redação dada pela Lei nº 66-B/2012 de 31 de dezembro, foram 

eleitos os seguintes representantes dos trabalhadores: 



 

 

Vogais Efetivos: 

1.º Maria Alzira Soares da Costa, 7 votos; 

2.º Mário Jorge Pimenta Ferreira, 6 votos; 

Vogais Suplentes: 

1.º - Belisa Carmina Miranda Rodrigues, 2 votos; 

2.º -Ana Luisa Almeida Castel Branco Cary, 1 voto; 

3.º - José Batista Nogueira, 1 voto; 

4.º - Maria Fernanda Quintas Gomes, 1 voto. 

 

Verificando-se a situação de empate na eleição, entre vários trabalhadores, preferiu-se os 

trabalhadores com maior antiguidade na Administração Pública, pela respetiva ordem. 

 

 

 

Barcelos, 7 de abril de 2021 

 

 

A Presidente do IPCA 

 

 

____________________________________________ 

(Professora Doutora Maria José Fernandes) 
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