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EDITAL Nº. 31/2021 

MARIA CLARA DE OLIVEIRA SILVA, VEREADORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
MONTIJO--------------------------------------------------------------------------------------------------------
TORNA PÚBLICO que durante o período de candidatura às Bolsas de Estudo "Cidade 
de Montijo" referentes ao ano letivo de 2020/2021, apresentaram-se a concurso 34 
alunos/as, dos/as quais 24 foram proponentes às Bolsas do Ensino Secundário e 1 O 
foram proponentes às Bolsas do Ensino Superior.-------------------------------------------------

Com base no Artigo 11 º do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas, após 
apreciação dos processos de candidatura, procedeu-se à elaboração, para cada nível de 
ensino (secundário e superior), de uma lista provisória de candidatos/as seriados/as por 
ordem crescente dos respetivos valores de capitação média mensal dos agregados 
f a m i I ia re s . --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em cumprimento do ponto 3. do referido Artigo, as listas acima referidas estiveram 
afixadas durante dez dias úteis no edifício dos Paços do Concelho da Câmara Municipal 
e, simultaneamente, foram remetidas aos respetivos interessados, através de ofício com 
aviso d e receção.----------------------------------------------------------------------------------------------

D u ra nte o período de audiência dos interessados, não se registou qualquer reclamação.

Face ao exposto, e considerando o previsto no Artigo 13° do Regulamento Municipal de 
Atribuição de Bolsas, a Câmara Municipal, em reunião de 03 de março de 2021 deliberou 
o se g u i n te : -------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. No caso do ENSINO SECUNDÁRIO: 

Sejam contemplados/as com Bolsa de Estudo os/as seguintes alunos/as: 

• Daniela Alexandra Fernandes Machado 
• Núria Alexandra Pereira Couto 
• Ana Beatriz Pereira Couto 
• Catarina Filipa Nogueira da Silva 
• Vânia Maria Almeida dos Santos 
• Sol Almeida dos Santos 
• José Miguel Rodeia Correia 
• Daniel Francisco Noje 
• Luana Isabel Pereira Casbarra 
• Sofia Nunes Rita (*) 

Não sejam contemplados/as com Bolsa de Estudo os/as seguintes alunos/as: 

• Carolina Nunes Rita (*) 
• Joana Patrícia Pereira Sarmento 
• Marco Caldeira Jacob 
• José Miguel Pereira Marinheiro 
• Tomás Manuel Tavares Serrano 



• Marta Sofia Russo Tomaz 
• Inês Sofia Guerreiro Ribeiro 
• Tatiana Maria Balcan 
• Ana Rita de Melo Pereira 
• Daniela Filipa Pessoa Rosa 
• Mariana Fonseca Simões 
• Inês Sofia Diogo Rocha 
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• Samuel Alexandre Almeida Saltão 
• Bárbara da Silva Oliveira 

(*) Aplicado o critério de desempate definido no ponto 2. do Art. 0 11 . 0 do Regulamento de Atribuição de Bolsas de 
Estudo de Montijo "Em cada lista, a seriação será efetuada, por ordem crescente, com base no valor da capitação 
média mensal. Na circunstância de dois ou mais candidatos integrados na mesma lista apresentarem o mesmo 
valor de capitação média mensal, a seriação far-se-á em função da classificação obtida no último ano letivo 
frequentado, com prioridade para a classificação mais elevada". 

2. No caso do ENSINO SUPERIOR: 

Sejam contemplados/as com Bolsa de Estudo os/as seguintes alunos/as: 

• Maria João Oliveira Bernardo Lourenço Rosa 
• Sofia Matos Brissos de Vila Cova Neves 
• Madalina Patrícia Noje 
• Daniela Inês Figueiredo Gonçalves 
• Simão Manuel Oliveira Caracho 
• Tatiana Pereira Fernandes 

Não sejam contempladas com Bolsa de Estudo as seguintes alunas: 

• Beatriz Tavares Ribeiro 
• Daniela Sofia dos Santos Alberto (*) 
• Margarida Fernandes Simão Ferreira 
• Bárbara Gomes Bravo 

(*) Após apresentação da candidatura a aluna formalizou a desistência da mesma. 

Conforme definido na Adenda de Execução do Regulamento Municipal de Atribuição de 
Bolsas de Estudo "Cidade de Montijo" relativa ao ano letivo 2020/2021, aprovada em Reunião 
de Câmara de 30.09.2020, será atribuído o valor de 450 euros a cada um/a dos/as dez 
bolseiros/as do ensino secundário e de 750 euros a cada um/a dos/as seis bolseiros/as do 
ensino superior. -------------------------- -------------------------------------------------------------

Apesar da Adenda de Execução do Regulamento relativa ao presente ano letivo estabelecer 
que a atribuição das Bolsas deverá ser efetuada em duas prestações, nos meses de fevereiro 
e abril de 2021, por questões relacionadas com a análise das candidaturas apresentadas e 
com o subsequente prazo de audiência de interessados, não é possível cumprir a data do 
pagamento d a primeira prestação.------------------------------------------------------------------------------

0 pagamento da primeira prestação será efetuado no mês de março de 2021 e a segunda 
prestação no mês de abril de 2021 .----------------------------------------------------------------
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PARA CONSTAR se publica o presente e outros de igual teor que vão ser afixados nos 
lugares públicos do costume.-------------------------------------------------------------------------------------

Paços do Município de Montijo, 5 de março de 2021 

--- -Maria Clara Silva 



- - - --------- ----


