
REGUENG®S 
DE MONSARAZ 

ATA N.º 1 

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO 


Ano Letivo 20W { 2021 


------ Aos cinco dias do mês de novembro, do ano de dois mil e vinte, pelas onze horas, na Sala 

de Formação do Edifício dos Paços do Munidpio de Reguengos de Monsaraz, reur:iiu o júri de 

seleção e avaliação do Procedimento para Atribuiç~o de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 

Superior PúbliGD para o ano letivo 2020/2021, a fim de proceder à verificação dos elementos 

apresentados pelos candidatos, essenciais à sua admissão ao mesmo. ----------- ---------------------

------Terminado o prazo para apresentação de candidaturas, verificou-se que peticionaram a sua 

admissão a concurso os seguintes candidatos: -------------------------------------------------------- ----

a) Ana Filipa Fernandes Pereira; ------------ -------------------------------------------- ·----- --------

b) Ana Sofia Cardoso Capucho; -- ----------------------------------------------------------------------

c) Andreia Sofia Lameira Ramos; ---------------------------------------------------------------------

d) Bárbara dos Santos Lourinho; ------------- ------------------.---------------------------- -----------

e) Beatriz dos Santos Lourinho; ----------------------------------------------------------------------

f) Beatriz Miguel Lopes Almeida; ---------------------------------------------------------------------

g) Beatriz Sardico Capucho; ----- --- --- --- --- ---- ----- ------ --- ------ --- ---- -- ------ -- ~--- ---- --- ------

h) Carla Traguedo Velhinho; -- ----- --- ------ --- --- ----- ------ ------ --- -- --- --- -· ---- -- ----- -- ---------- 

i) Carlota Caldeira Lava redas; ---- --- --------- --- ------ ---- ---- --- --- -- --- ---- -- ------------ --- -- -----

j) Carolina Romão Machado; -- --·--- --- ---- -- --- --------------- ------------ -- ----- -- -- ---- --- --- ---- --

k) Carolina Valido Calado; --- ----- --- -- ~------ --- ---- -- -- ---------- ---- -- --------- ----- -- --- -- --- ------

1) Daniela Sofia Marques Santos; ----------------------------- ------------------------- ---------------

m) Eduardo Filipe Fernandes dos Reis; --- -- -------------- --- -------------------- ------------------- - 

n) Eduardo Miguel Afonso Nunes; ------------------------------------------------------- -- ----- :______ _ 

o) Filipe Miguel Conde Janeiro; ---------------- ------- ------------------------ ---- --------------------, 
p) Gonçalo Pucarinho de Carvalho; ------------ --------------- ----- ----------------------------------

q) Inês Sardico Capucho; --------- - --------------------------------------------------------------- ~ ------ . 

r) João Guedes Félix; ---------- --- --------- --- --------------- --- ------ ---- -- --- --- --- ------ --- --- ---- ---

s) João Miguel Falardo Amieira; ------------------------------------------------------- ----- -- --------

t) Jorge Miguel Mendes Queimado; --------------------------------------------------------------- ---

u) Luana Sofia Godinho Marono; ----------------------------------------------------------------------

v) Maf a Ida Mestre Faísco; -------- --- -- ------- --- --- ----- ------- ---- -- --- --- --- ---- ----- --- ---- --- --- --- 

w) Maria Luís da Silva Correia; ----------------------------------- - - - ------------- ~ ---------------------

x) Maria Margarida Marques Pantaleão; -------------------------------------------------------------
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y) Miguel Filipe Fructuosa Pereira; ------------------------------ --- · -------- --------------------- -- -

z) Pedro Filipe Valadas Sargaço; ------- -- ------------- ----------------------- -- --- --------------------

aa) Ricardo Filipe Fernandes Navalhas· ------------------------- -------------------------------------' ... . ' 

bb) Rui Dinis Silva Marques; --- ---- ---- ----- ----- _: ___ ----------- --- ------ ------ --- --- ------- -- -- ---- ----

cc) Sofia Carreteiro Gonçalves; ---- --- --- ---- -------- --- ---------- ---- -- ------ ----- ----- ------ --- --- ---

dd) Sónia Isabel Godinho Queimado; ------------------ ------------------------------------------------

ee) Soraia Neves Marques; ----- ------ ------ ------ ---- ------ ----- -- ---- --- ------ --· ---------- -- --- ---- --- 

ff) Tiago-Filipe Tendeiro Plácido. ---------------- ---------------- ----- ------- ------ -------------------

------ Realizada a análise das candidaturas apresentadas, e face à necessidade de clarificação da 

documentação entregue por parte de alguns candidatos, de forma a se aferirem os requisitos de-

admissão a concurso, bem como os cálculos da capacitação, o júri deliberou, por unanimidade, 

· notificar os candidatos a seguir enunciados para, no prazo de oito dias úteis, procederem à 

entrega dos documentos necessários, nos seguintes termos: ---- ------------- --- -----------------------

a) Ana Filipa Fernandes Pereira --------- ------------ --------------------------- ----------------------

• 	 Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação 

do Requerimento, ou declaração da entidade financiadora do empréstimo para 

habitação própria. -- --- ------------- ----- --- --------- --- --- --------- - - - ~ -- ------ ----- ---- ----

b) Ana Sofia Cardoso Capucho------------------- ------------------- --------------------- ----- ---------

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição. ------- ------------------------------------- --

c) Andreia Sofia Lameira Ramos------ ---- ----- ----------------- -- --------- ----- ------------- ------ --- 
'-...--' 

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição. -------------------------- ----------- ---------

d) Bárbara dos Santos Lourinho ------------------------------------ ------------------------ -----------

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição. ---------- --------------------- ------ --------- 

e) Beatriz dos Santos Lourinho ---------- ----- ----------- -- ------ --------- ---- ---------- ----- ----- --- -

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição. ------------------------------ ---- ------------ 

f) Beatriz Miguel Lopes Almeida ------ ------ ---------- ---- --------- -- --------------- ------- --- --------

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição; -- ---- ---- -- ---------- ---------- ---------- ----
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.. Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação 

do Requerimento, ou declaração da entidade financiadora do empréstimo para 

habitacão própria· ------- ---- ---- ----- --~ --- --- --- ----- ---- --- ------ --- --------- ---- ----- --- -
J ' 	 .... 

• 	 Declaração do Serviço de Finançâs comprovativa da propriedade dos bens 

patrimoniais e/ou rendimentos de bens imóveis a qualquer título do estudante ou 

qualquer membro do agregado familiar. ---------------- ---------------------------------

g) Beatriz Sardico Capucho -- ---- --- ------ --- --- --------- ------ --- ------- --- ----- ----- ---- --- --- ---- --- 

• -Certificado de Habilitações do Ensino Secundário, só para candidatos que vão 

ingressar no Ensino Superior; ---------------------------------------------------------------

• 	 Documento comprovativo do aproveitamento escolar no ano letivo anterior; ---- -

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição. -- -- --- ------ ---------- ------------ -- ---------

h) Carla Traguedo Velhinho ----------- --- --------- --- --- ---- ------- ----- --- ---- -------- --- --- -- ---- --- -

• 	 Documento comprovativo do aproveitamento escolar no ano letivo anterior; -----

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição. ------ ------ ---- --- ---·---- --- ------ -- · ------ -

i) Carlota Caldeira Lavaredas ----- --- ---- ----- --- --- --- ---- --- ---- -- ---- -- ---- -------- --- --- ------ --- -

• 	 Documento comprovativo do último salário mensal e/ou outros rendimentos do 

agregado familiar; -- -- ---- ---- ---- ----- --- ------ ------ ---- -- --- --- --- --- ---- -- --- ---- ----- --- -

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra lnstituicão· ---- -------------------------------- ------ --- -, 	 ' 
• 	 Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação 

do Requerimento, ou declaração da entidade financiadora do empréstimo para 

habitação própria. ------- ---- ---- ----- --- ---- -- ---- ------- ------- --- --- ------------- -- --- ---- 

j) 	 Carolina Romão Machado ----- ---- --- --------- ------ ------------ --- --------- ---- -- --- ------- --- ---- - 

• 	 Fotocópia da declaração e nota de liquidação do IRS referente ao ano civil 

anterior; ---~ -----------------------------------------------------------------------------------

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição; ------------- ----------------------- --------- -

• 	 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; ----------------- --------------------------------
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• 	 Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação 

do Requerimento, ou declaração da entidade financiadora do empréstimo para 

. habitação própria; ---- ---------- ------ -~ -: -- --- --- ---------- -------- --- --- --- --- ----- ---- ---- 

• 	 Documento comprovativo da média de acesso ao Ensino Superior. ------------------

k) Daniela Sofia Marques Santos------------------------------------------------------------------ ~ ----

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra lnstituicão· ---------------------- --------- --- -- ----------.._ 	 '' 	 ) 

• 	 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; ------------------------------------------------- '--./ 

• 	 Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação 

do Requerimento, ou declaração da entidade financiadora do empréstimo para 

habitação própria. ------- ----- -- ------ ------ --- --- ----- ------- ----.----------- -------- ------- -

1) Eduardo Filipe Fernandes dos Reis--------------------------- --------------- ---- -----------------

• 	 Documento comprovativo do aproveitamento escolar no ano letivo anterior; -----

• 	 Documento comprovativo do último salário mensal e/ou outros rendimentos do 

agregado familiar; -------- ---------- ---- -- --- --------- --- --- ------ --- --- --------- --- --------- -

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição. ----------------------------------------------

m) Eduardo Miguel Afonso Nunes---------- ------------ ------ ---------- ---------- ----------------------

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 
4 

subsídios concedidos por outra Instituição; -------------------------------------------- -- V 

• 	 Declaração do Serviço de Finanças comprovativa da propriedade dos bens 

patrimoniais e/ou rendimentos de bens i.móveis a qualquer título do estudante ou 

qualquer membro do agregado familiar. -------------- ------------------- ------------- ---

n) Filipe Miguel Conde Janeiro- --------------------- ----- ----------------- ------- ----------- -------- --

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição; ----------- -------------------------- --- ------

• 	 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; --- --------------------------------- -- ----------- 

• 	 Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação 

do Requerimento, ou declaração da entidade financiadora do empréstimo para 

habitação própria; ---- --- ------- --- --- --- ------ --- ----- ------- ---- ----- ------ --- --- ------- -- -
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• 	 Documento comprovativo da média de acesso ao Ensino Superior. ------------------

0) 	 Gonçalo Pucarinho de Carvalho-------------------------------------------------------------------

• 	 Documento comprovativo no caso de 9 aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou. . 

subsidies concedidos por outra Instituição. ------------------------------------------ ----

p) Inês Sardico Capucho ------- -- ---- --- ------ --- --- --- ------ --------- --- ------- --- -- -- ---- ---- -- ------- 

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição. ----------------------------------------------

q) - -- --- --- ---- -- --- --- ---- ----- --------- ---- -- --- ---- -- ------- -- --- -"---- --- -João Guedes Félix -------- 

• 	 Documento comprovativo do aproveitamento escolar no ano letivo anterior; -----

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra 1 nstituição; ------ ---------- -- ------ --- ------- -- ------ ----

• 	 Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação 

do Requerimento, ou declaração da entidade financiadora do empréstimo para 

habitacão própria· ---- --- ---- --- ---- --- ----- ------ --- -- ------- ---
. 
------ --- --- --------- ------ -

) ' 	 . 

• Documento comprovativo da média de acesso ao Ensino Superior. ------- --------- --

r) . João Miguel Falardo Amieira ------------------------------------------- --- ----------- -------------- 

• 	 Fotocópia da declaração e nota de liquidação do IRS referente ao ano civil anterior 

s) 	 Jorge Miguel Mendes Queimado-------------------------------------------------------------------

• 	 Certificado de matricula emitido pelo Estabelecimento de Ensino Superior, só para 

candidatos que já frequentam o Ensino Superior; --------------------------------------

• 	 Documento comprovativo do aproveitamento escolar no ano letivo anterior; -----

• 	 Fotocópia da declaração e nota de liquidação do IRS referente ao ano civil 

anterior; ---------------------------------------------------------------------------------------

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra lnstituicão· ----------- --- -------------------------- ---- --, 	 ' 
• 	 Declaração do Serviço de Finanças comprovativa da propriedade dos bens 

patrimoniais e/ou rendimentos de bens imóveis a qualquer titulo do estudante ou 

qualquer membro do agregado familiar; -------------------------------------------------

• Documento comprovativo da média de acesso ao Ensino Superior. ------------------

t) Lua na Sofia Godinho Marono ---- ---- -- --- -- ---- --- -- ---- ------- ----- ---- -- --- ------------ --- --- ---- 

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição; ----------------------------------------------
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• 	 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 famil'a! ; ------------------------- ~ -----------------------

• 	 Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação 

do Requerimento, ou declaração da entidade financiadora do empréstimo para 

habitação própria. ---- -- ----- --- ------ ------ --- ------ --- --- ------ ---- ----- ------ ------ --- ----

u) Mafa Ida Mestre Faísco ------ --- --- ------ --- ------ ----- ~ - ----- ------ ------ ------ -------- ------- --- -- --

• -Documento comprovativo do último salário mensal e/ou outros rendimentos do 

agregado familiar; -- ------ ------- --- -- ---- ------ ------ -- ---- ------ ------ --------- ----- ---- ----

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas o"----./ 

subsídios concedidos por outra Instituição; ----------------------- -----------------------

• 	 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 famfüar. -------------------------------------------------

v) Maria Luís da Silva Correia-------------------------------------------------------------------------

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsídios concedidos por outra Instituição. ---------- -~ -------------------------------- - -

w) Maria Margarida Marques Pantaleão -------------- ----------- ----------------------- ------- ---- ---

• 	 Fotocópia da declaração e nota de liquidação do IRS referente ao ano civil 

anterior; ---------------------------------------------------------------------------------------

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 
,, 

subsídios concedidos por. outra Instituição; ---------- - - - - - - --- - - - - -----------------------~ 

• 	 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; ----------- ------------------------------------ --

• 	 Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação 

do Requerimento, ou declaração da entidade financiadora do empréstimo para 

habitação própria; ------- ------- --- ------ ---- -- ------ --- --- ------ --- --- --- ------ ----- ----- ---

• 	 Documento comprovativo da média de acesso ao Ensino Superior. ------------------

x) Miguel Filipe Fructuosa Pereira------ --- -- - --- ---------- ------ -- --------------- ~ ------------- - ---- 

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou , 

subsídios concedidos por outra Instituição. ----- ---------------------- -------------- -- ---

y) Pedro Filipe Valadas Sargaço- ------ -------------- ------ --- ------ ----------- -- ---- ------------------

Página 6 de 8 Municipio de Reguengos de Monsaraz 1 Càrnar-a A~unicipal 1 
Praça da Liberdade 11\partaclo 6 i 7201-970 Reguengo> ele Monsaraz 

TeL (d '.i1 J 266 :;os 040 1 Fax. ( '3'.i1) 266 'i08 059 
~"_....,; _, ~..._,.. ,"~ ,. ,.. , ... , ,,.,.,.,,..,_....,_ .-,_ ,.., ,,.~,.,r-.- ..-. .. 1 '' " '" '' ,- "" ,... , ... ,..,, ,~,......., ..-. ~ ,..... ,..., ,~.--, .-..., ..,. ~ .. 




REGUENG®S 

DE MONSARAZ 


• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsidias concedidos por outra Instituição; ----------------------------------- --- -------- 

• 	 Fotocópia do recibo da renda do mês) rnediatamente anterior ao da apresentação 

do Requerimento, ou declaração dà entidade financiadora do empréstimo para 

habitação própria. --- ---- ---- ---- --- ----- --- --------- ---------- -- --- --- ------- -- ----- ---- -. -- -

z) 	 Ricardo Filipe Fernandes Navalhas----------------------------------------------------------- ~ -- --

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar .a beneficiar de outras bolsas ou-subsidias concedidos por outra Instituição. --------------------- --------------------- -- -- 

aa) Sofia Carreteiro Gonçalves ----- --- --- ------------ ---------- --- ---- --- -------- ------ --- ------- ------ 

• 	 Certificado de Habilitações do Ensino Secundário, só para candidatos que vão 

ingressar no Ensino Superior; ---------------- --- -------- --------------------------------- ---

• 	 Documento comprovativo do aproveitamento escolar no ano letivo anterior; -----

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsidias concedidos por outra Instituição. -------------- --------------------------------

bb) Sónia Isabel Godinho Queimado ---- --- --- -- --- ---- ---- --- ---- -- --- ------ ---- ---- ---- ---- -- --- --- --

• 	 Fotocópia da declaração e nota de liquidação do IRS refente ao ano civil anterior. 

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsidias concedidos por outra Instituição; --------------------------------------------- -

• 	 Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação 

do Requerimento, ou declaração da entidade financiadora do empréstimo para 

habitação própria; -- --- --- --- --- --- --- --- --- · -· ---------- -· · ·· ····-- · --- ----- ----·· ·· · · · · · ·- -

• Documento comprovativo da média de acesso ao Ensino Superior. -------------------

cc) Soraia Neves Marques··--- · -------------- --------------------···--------- :----··· · --·---------------
/

• 	 Declaração do Serviço de Finanças comprovativa da propriedade dos bens 

patrimoniais e/ou rendimentos de bens imóveis a qualquer titulo do estudante ou 

qualquer membro do agregado familiar; ----------------·-···-··-·-----------···--··---·· · 

• 	 Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação 

do Reqwerimento, ou declaração da entidade financiadora do empréstimo para 

habitação própria. --------- --- -- --- ------ --- · --- -- -------- ---- ---- -- ---- -- --· -·· ··- -· --- -· -- · · 

dd) Tiago Filipe Tendeiro Plácido ---------------------------------·-·--····-··-------------- · -·-··- ----

• 	 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou 

subsidias concedidos por outra Instituição. ---------------------- ---------·-·-- -· -- ·-----
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----- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, pelas dezasseis horas e 

quarenta minutos, da qual é lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, por 

unanimidade, segue assinada por todos os membros do júri : ----------- --------- -- -- --- ---- ----- -- ---- -

--- ---Os membros do júri: ------------------·---- -------------------------------- --- -------------------------- -
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