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EDITAL N.° 9412012
JORGE MANUEL DA CUNHA MENDES RISO, PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE ALENQUER:----—----—
TORNA PÚBLICO

—----—

—----—

—----—

que, em cumprimento do disposto no n.° 2 do artigo 3.° 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 12 do corrente mês, 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 2012/2013, serão atribuídas 18 Bolsas de
Estudo:
1) 6 Bolsas de estudo aos alunos candidatos que ingressem pela primeira vez no ensino
superior, considerados economicamente carenciados;
2) 12 Bolsas de estudo aos alunos que já se encontram a frequentar o ensino superior
considerados economicamente carenciados.
MONTANTE: O valor anual de cada bolsa de estudo atribuída é de 500,00 € (Quinhentos
Euros).
CANDIDATURAS: Poderão candidatar-se às bolsas de estudo estudantes que reúnam
cumulativamente os requisitos previstos no artigo 9.° do citado Regulamento.
As candidaturas decorrem de 1 A 31 DE DEZEMBRO do corrente ano, e será formalizada
através de requerimento tipo fornecido pelos serviços municipais, instruído com os
documentos exigidos no n.° 2 do artigo 10.° do citado Regulamento.
--—----Para demais esclarecimentos deverão os candidatos consultar o citado Regulamento
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

.

—Para constar se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares
públicos de estilo.
--———E eu, ~vt~

a~

~

,

Ana Bela Carvalho de Oliveira,

Coordenadora Técnica da Divisão Administrativa, o subscrevi.-—--—----—
—Câmara Municipal de Alenquer, 21 de novembro de 2012.
OP

IDENTE DA CÂMARA,

Jorge Ma uel da Cunha Mendes Riso

