
 
 

 

 
 

INFORMACIÓ PRESENTACIÓ CANDIDATURES  
ELECCIONS CLAUSTRE, JUNTA DE CENTRE I AdR 2021 

ESTUDIANTAT 
FACULTAT DE DRET 

 

 

Tota la informació d’aquest procediment electoral la podeu trobar en la pàgina web de la Facultat, 
secció Junta Electoral: 

https://go.uv.es/GqK9xgk 
 

PUBLICACIÓ DELS CENSOS: 

Els censos estan publicats des del dijous 28 d’octubre en el tauler de la paret lateral del saló de graus 
de la Facultat:  

https://go.uv.es/vtNIX6Y 

 

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES: 

Podeu trobar els models d’instància i altres documents censals en aquest enllaç de la nostra web: 

https://go.uv.es/4EbH9bd 

 

Les candidatures a Claustre i Junta de Centre s’han de presentar en forma de llista, bé a través del 
Registre Electoral habilitat, o bé a través de SEU Electrònica. Les candidatures a l’ADR són individuals  
poden presentar-se també per correu electrònic.  

Les regles de presentació de les candidatures es recullen en l’art. 8 del Reglament Electoral de la 
UVEG:  

Es comunica a aquest efecte: 

1. Registre Electoral: Registre Auxiliar núm. 2 (Facultat de Dret) - finestra de Secretaria o 
Deganat, dins de l’horari habitual de les dos seus (matí: 09.00-14.00 h i dimarts 2 de 
novembre de vesprada de 16.00 a 18.00 h. 

2. Per Tramitem SEU Electrònica: 
3. Només candidatures individuals a l’ADR, per correu electrònic enviat a deganat.dret@uv.es, 

amb els següents requisits: 
 

a. El candidat o candidata haurà d’enviar la seua candidatura des del seu compte de 
correu electrònic de la Universitat de València. 

b. En l’escrit cal consignar el nom i els cognoms del candidat o de la candidata, amb els 
quals figurarà en la papereta corresponent i l’elecció a què presenta la seua 
candidatura, amb indicació del col·lectiu pel qual la presenta i, si és el cas, el col·legi 
en què es presenta. 

https://go.uv.es/GqK9xgk
https://go.uv.es/vtNIX6Y
https://go.uv.es/4EbH9bd


 
 

 

c. Aquest escrit es podrà signar mitjançant signatura electrònica de la persona 
interessada, i en cas que la signatura siga manuscrita, l’escrit s’haurà d’acompanyar 
d’una còpia d’un document oficial acreditatiu de la seua identitat que porte la seua 
signatura. https://go.uv.es/OFY9KaE 

 
Finalment, tota la informació d’aquest procediment electoral la podeu trobar en la pàgina web de la 
Facultat, secció Junta Electoral: 
 

https://go.uv.es/02QbC3C 
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