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Bruno Miguel Valente Monteiro, Presidente da Junta de Freguesia de Sobral da Adiça, faz público,
que em reunião do Ordinária deste órgão, de 05 de agosto de 2021, foi deliberado abrir concurso
para atribuição de Bolsas de Estudo, no próximo ano letivo de 2021/2022, o Ensino Secundário e
para o Ensino Superior, foi fixado o número de a atribuir e o respetivo montante.

O Regulamento para a concessão das Bolsas de Estudo poderá ser consultado na Junta de
Freguesia, ou em www.jf-sobraladica.pt, devendo os interessados satisfazer as condições neles
prescritas, nomeadamente:
1 - Alunos residentes na Freguesia de Sobral da Adiça, matriculados no ensino secundário do
ensino público (10º, 11º, e 12º anos ou Cursos Profissionais) ou em qualquer ano de curso superior
universitário ou politécnico, que confiram o grau de licenciatura ou licenciatura com mestrado
integrado (cursos que comprovadamente funcionem em regime de ciclo de estudo integrado
conducente ao grau de mestre), e que preencham os requisitos estabelecidos neste regulamento. 
 2 – No ensino superior, não são considerados candidatos a bolseiros os já detentores de
licenciatura, mestrado integrado ou curso equivalente. 
 3 – Não serão consideradas para efeito de atribuição de bolsa os alunos que se encontrem a
frequentar cursos de ensino pós-secundário não superior. 
 4 – A candidatura será apresentada pelo aluno, salvo nos casos de menoridade que será requerida
pelo encarregado de educação.  

A candidatura processa-se mediante preenchimento de um impresso próprio, a fornecer pela Junta
de Freguesia ou disponível na página Web da Freguesia o qual deverá ser entregue até ao dia 17 de
setembro de 2021, juntamente com os documentos constantes no art.º 7º do Regulamento.

Para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo, da
Freguesia e no website da Freguesia em www.jf-sobraladica.pt

Sobral da Adiça, 13 de setembro de 2021
O Presidente

_____________________________________________
(Bruno Miguel Valente Monteiro)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Freguesia de Sobral da Adiça • Tel 285975116 / 935975116 • Largo do Mercado s/n • 7875-388 Sobral
da Adiça • Email:geral@jf-sobraladica.pt • www.jf-sobraladica.pt

http://www.jf-sobraladica.pt,
http://www.tcpdf.org

