
EDITAL Nº1/GP/EDC/2016 

Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior 

José Gabriel Paixão Calixto, Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz, no uso das 
competências previstas na alínea b) do nº1 do artigo 35º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro Lei. 
Torna público que, nos termos do respectivo Regulamento se encontra aberto o concurso, para atribuição de 1 O 

bolsas de estudo, no montante de €150.00 mensais cada, para frequência de estabelecimentos do Ensino 

Superior Público, durante o ano letivo de 2016/2017, podendo candidatar-se os alunos que reúnam as seguintes 

condições. 

1. Que estejam matriculados em Estabelecimento de Ensino Superior Público no ano lectivo para que 

requer a Bolsa; 

2. Que residam no concelho de Reguengos de Monsaraz há, pelo menos, 2 anos; 

3. Que não disponham de meios bastantes para custearem os encargos correspondentes à sua frequência no 

Ensino Superior; 

4. Que não possuam já habilitação equivalente àquela que pretendam frequentar; 

Os interessados deverão preencher o impresso próprio a fornecer pela Câmara Municipal, o qual deverá ser 

entregue até ao dia 21 de outubro conjuntamente com os seguintes documentos: 

1. Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão; 

2. Fotocópia do Cartão de Contribuinte; 

3. Atestado de residência e composição do agregado familiar, a emitir pela Junta de Freguesia da área de 

residência respectiva; 

4. Certificado de Habilitações do Ensino Secundário (para candidatos que vão ingressar no Ensino Superior); 

5. Certificado de matrícula emitida pelo Estabelecimento de Ensino Superior (para candidatos que já 

frequentem o Ensino Superior); 

6. Documento comprovativo do aproveitamento escolar do ano letivo anterior; 

7. Comprovativos dos salários mensais e/ou outros rendimentos do agregado; 
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8. Fotocópia da declaração e nota de liquidação de IRS referente ao ano civil anterior de todo o agregado 

familiar; 

9. Declaração emitida pelo Centro Distrital da Segurança Social da área de residência, comprovando a 

situação de desemprego, da qual conste o montante do subsidio auferido, com indicação do inicio e do 

termo e, na falta desta, declaração emitida pelo Centro de Emprego que confirme esta situação (no caso 

em algum (s) elemento (s) do agregado familiar se encontrem em situação de desemprego); 

1 O. Documento comprovativo no caso do aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou subsídios concedidos 

por outra instituição; 

11. Declaração do Serviço de Finanças comprovativa da propriedade dos bens patrimoniais e/ ou rendimentos 

de bens imóveis a qualquer título do estudante ou qualquer membro do agregado familiar; 

12. Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação do requerimento, ou 

declaração da entidade financiadora do empréstimo para habitação própria; 

13. Documento comprovativo da média de acesso ao ensino superior; 

14. Documento comprovativo de frequência do ensino superior por outro(s) dependente(s) do agregado 

familiar a que pertence o candidato. 

Quaisquer informações complementares poderão ser solicitadas aos Serviços de Educação da Câmara Municipal, 

ou através do mail: educacao@cm-reguengos-monsaraz.pt 

E para conhecimento geral se publica o presente Edital e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares do 

estilo. 

Reguengos de Monsaraz, 26 de setembro de 2016 

(~ 
\ 

José Gabriel Paixão Calixto 

Presidente da Câmara Municipal 
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