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Lista de Classificação Provisória 

ATRIBUIÇÃO OE BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO 


Ano Letivo 202112022 


Torna-se pública, nos termos da ata de reunião do júri do procedimento datada de 23/12/202 1, 


a classificação provisória dos candidatos admitidos e excluídos ao procedimento de atribuição 

de bolsas de estudo a estudantes do ensino superior público para o ano letivo 202112022. 
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seleção ensino superiorClassificação Nome 

(condlç6es de 

preferência) h."''~ 
127 --1E"""~ ..... ,~·"· + ",..b·1.· 

__L"'·· 'º"'"'""" .......-)-- -+-----14~ 
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~7.º 
1- ~8.º 

Tiago Filipe Tendelro Plácido 

_Ea Caldei ra Lavaredas 128 

1
( ) e f) Candidatos admitidas condicionalmente, encontram-se dependentes da entrega 

de um documenta. 

Excluídos: 

a) 	 Ana Sofia Cardoso Capucho · entrega da candidatura da Bolsa de Estudo fora do prazo, 

a abertura do procedimento público para at ribuição de Bolsas de Estudo teve início no 

primeiro dia útil da primeira semana do mês de outubro e terá a duração de três 

semanas. - -- ·---- ---- -- -- •· -- ---- -- -··---- --- -- ---- ·- --- -- -- -- --· ·-------- -- --· ···-- -- --- ·•· •· •· •· ·---· ·• 

b) André Joaquim Brás Lopes -frequenta um Estabelecimento de Ensino Superior Privado. 

c) Beatriz Sardice Capucho - não entregou fotocópia da nota de liquidação do IRS 

referente ao ano civil anterior. ·························· ··················· ····· ·· ·· · ···-·---·-···· · 

d) Carolina Romão Machado - recebe de outra entidade uma Bolsa de Estudo ou outros 

benefícios com o mesmo fim das Bolsas de Estudo. ················ ·················-··--··· ··· ·· 

e) 	 Carolina Valido Calado · entrega da candidatura da Bolsa de Estudo fora do prazo, a 

abertura do procedimento público para atribuição de Bolsas de Estudo teve início no 

primeiro dia útil da primeira semana do mês de outubro e terá a duração de três 

semanas. -· -· •· ·• · ··---·· ·· · •· · ·-· -· ··-- · ·•··-- -- ··-· · ··•··-·--.• ··... -· .. --· ••· •· ··... -··-· · · · ···· ··· ··. 

f) 	 Catarina Ganhão Agostinho - não entregou o documento comprovativo de estar a 

beneficiar de outras bolsas ou subsídios concedidos por outra instituição, nem outro 

documento emitido pelo Estabelecimento de Ensino Superior no momento da entrega da 

documentação da candidatura; ·· ····· ··············· ········· ······ ·············· · · ·-······ ·· --·· · ·· 

g) 	 Inês Sardice Capucho • não entregou fotocópia da declaração e nota de liquidação do . 
IRS referente ao ano civil anterior; nem o documento comprovativo de estar a beneficiar 

de outras bolsas ou subsídios concedidos por outra instituição, nem outro documento 

emitido pelo Estabelecimento de Ensino Superior no momento da entrega da 

documentação da candidatura. ······••·•·····•··•····••·····•··••···•··•·····••·•·••···········•·•·· 
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h) 	 Leonor Reganha Martelo - entrega da candidatura da Bolsa de Estudo fora do prazo, a 

abertura do procedimento público para atribuição de Bolsàs de Estudo teve início no 

primeiro dia útil da primeira semana do mês de outubro e teve a duração de t rês 

semanas. -·· ·· -- --·· · -----·-· ---- ·· ----- -- -- ---··-- ---···----· ··----- ·· ----· ···---· ·-· ·· -· · •• ·---· ···• ·•· 

i) Magda Alexandra Manços Bernardino · recebe de outra entidade uma Bolsa de Estudo 

ou outros benefícios com o mesmo fi m das Bolsas de Estudo.········· · ·· ········· · -· ···· ·· ···· 

j) Raquel Loukima Luamba • recebe de outra ent idade uma Bolsa de Estudo ou outros 

benefícios com o mesmo f im das Bolsas de Estudo. ···· ·· · ····· · ······ ·-· ······· ····· ·-· ··· ·-· ·· · 

k) Ricardo Filipe Fernandes Navalhas • entrega da candidatura da Bolsa de Estudo fora do 

prazo, a abertura do procedimento público para atribuição de Bolsas de Estudo teve 

início no primeiro dia util da primeira semana do mês de outubro e teve a duração de 

três semanas. ·· ·· ·· ·· ---· ·· -·· ·· ·· ----· ·· ·· ··· ·· ---· ·· ·· ·· ····· --· ·· ·· ··· · -··-·· •• ---·· · ···-· ···• ·· --· •• 

l ) 	 Ricardo Filipe Fructuosa Pereira · não entregou o documento comprovat ivo de estar a 

beneficiar de outras bolsas ou subsídios concedidos por outra instituição, nem outro 

documento emitido pelo Estabelecimento de Ensino Superior no momento da entrega da 

documentação da candidatura; -- --· ··-- -- ···--- -·· ··---···· --·· · --·· -· · ·· --- ·•·· -···•···--···· · ·· -•· 

m) Soraia Neves Marques · entrega da candidatura da Bolsa de Estudo fora do prazo, a 

abertura do procedimento público para atribuição de Bolsas de Estudo teve início no 

primeiro dia útil da primeira semana do mês de outubro e teve a duração de três 

semanas. ·-··•• ·-· · · · ·· --· •· •· · ····· ·--·· ·· --·•· •· ······· •· · · ··· · · -· · · · · ·-· • · · ·· ·-· •· ·---- ·· · · · ··•· ·• · ·· 

n) 	Tomás Miguel Seco Gazzo Pôla • entrega da candidatura da Bolsa de Estudo fora do 

prazo, a abertura do procedimento publico para atribuição de Bolsas de Estudo teve 

início no primeiro dia ut il da primeira semana do mês de outubro e teve a duração de 

três semanas. ·-· ····-· ···· ·· ··· ·········· ·- ··· ········· -· ······ · ··· ···· ······ ··· ··· ·· · ·· ··· ·· · ··· ····· ·· 

Reguengos de Monsaraz,20 de janeiro de 2022 
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