EDITAL Nº 62 /2018
PEDRO MIGUEL FERREIR
FERREIRA
A FOLGADO,
ALENQUER, Torna
FOLGADO, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALENQUER
Público que, em cumprimento do disposto no nº 2 do artigo 3º do Regulamento para a Atribuição de
Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior, em vigor neste concelho, foi deliberado, na reunião
ordinária desta Câmara Municipal realizada em 15 de outubro de 2018, a abertura de concurso
para receção de candidaturas para atribuição de bolsas de estudo, nos seguintes termos:
Número de Bolsas de Estudo: No ano letivo 2018/2019
2018/2019,, serão atribuídas 30 Bolsas de Estudo:
1) 10 Bolsas de Estudo aos alunos candidatos que ingressem
ingress em pela primeira vez no ensino
superior, considerados economicamente carenciados;
2) 20 Bolsas de Estudo aos alunos candidatos que já se encontram a frequentar o ensino
superior, considerados economicamente carenciados.
Montante: O valor anual de cada bolsa de
de estudo atribuída é de 500.00 € (Quinhentos Euros)
Candidaturas:

Poderão

candidatar-se
candidatar se

às

bolsas

de

estudo,

estudantes

que

reúnam

cumulativamente os requisitos previstos no artigo 9º do citado Regulamento.
As candidaturas decorrem de 2 a 30 de novembro de 2018, e serão formalizadas através de
requerimento tipo, fornecido pelos serviços municipais e instruído com os documentos exigidos no
nº 2 do artigo 10º do citado Regulamento.
Para demais esclarecimentos deverão os candidatos consultar o citado Regulamen
Regulamento
to disponível nos
serviços de Ação Social ou no Balcão de atendimento desta Câmara Municipal. Bem como, no site
da Autarquia em www.cm-alenquer.pt
www.cm alenquer.pt .
Para constar se publica o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares
públicos de estilo e divulgado no site institucional do Município.
E eu,

ANA ISABEL DA
CRUZ BRÁZIA

Assinado de forma digital por
ANA ISABEL DA CRUZ BRÁZIA
Dados: 2018.10.28 13:55:27 Z

(Ana

Isabel

da

Cruz

Brázia),

Diretora

do

Departamento Administrativo e Financeiro, o subscrevo.
―
Câmara Municipal de Alenquer, 22 de outubro de 2018
O Presidente da Câmara,

Pedro Miguel
Ferreira Folgado

Assinado de forma digital por
Pedro Miguel Ferreira Folgado
Dados: 2018.10.25 15:34:50
+01'00'

Pedro Folgado, Dr.
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