ELECCIONS A JUNTA DE CENTRE PER A LA RENOVACIÓ DE REPRESENTANTS
D’ESTUDIANTS I DE L’ADR
PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES
El Reglament Electoral General ha estat modificat pel Claustre en la seua sessió de 22 de juliol

de 2021. En aquesta modificació s'ha introduïtcom a novetat la possibilitat de que l'estudiantat
presente les candidatures a Claustre i Junta de Centre en forma de llista, bé en el registre electoral

habilitat o bé, preferentment, a través de la Seu Electrónica de la U.V. (article 8.2.2 5ª del

Reglament Electoral General). Per tant, la possibilitat de presentació de candidatures
unipersonals per correu electrònic només serà d'aplicació en les eleccions a l'ADR.

Requisits per a la presentació de candidatures per correu electrònic:

- El candidat o candidata haurà d'enviar la seua candidatura des del seu compte de correu
electrònic de la Universitat de Valencia.

- 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 aquè 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.

- Aquest escrit es podrà signar mitjançant firma electrònica de la persona interessada, i

en cas que la signatura siga manuscrita, l'escrit s’haurà d'acompanyar d'una copia d'un

document oficial acreditatiu de la seua identitat que porte la seua signatura.

Model de candidatura (PDF formulari)

La direcció de correu electrònic on rebre totes les candidatures que es presenten per aquest

mitja a l’ADR de la Facultat de Medicina i Odontologia serà:
decanato.medicina.odontologia@uv.es

Així doncs, amb la introducció de la possibilitat de presentació de candidatures per correu

electrònic, s'ha eliminat l'opció de presentar la candidatura mitjançant una tercera persona i, en

conseqüència, la necessitat de ratificació per part del candidat o candidata.

Disposeu de tota aquesta informació de forma detallada en l'article 8 del Reglament Electoral

General que podeu trobar-lo en aquest enllaç:

https://webges.uv.es/uvTaeWeb/DescargarAnuncio.do?codigo=ANUNCIO-R75-2021-3059
Deganat. Avda. Blasco Ibáñez, 15 E-46010-Valencia
Teléf. 34-963.864.151 Fax 34-963.864.173
E-mail: Decanato.Medicina.Odontologia@uv.es

