
Lista de Ordenação Final 


Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público 


Ano Letovo 2021/2022 

Torna-se pública, nos termos da ata de reunião do júri do procedimen to datada de 16/03/2022, a 

ordenação tonal dos candidatos admitidos e cxduídos ao procedimento de atribuição de bolsas de 

estudo a estudantes do ensino superior público para o ano letivo 2021/2022. 

Admitidos: 

Critérios seleçJo Media acesso 

Classificação Nome 
ensino superior 

1 

Rend. per capita (condições de 

preferência) 

1 

- -
l.@ Maria de fàlima B11tcs Canáuo 20 127 

1 
---  -  - - - -·- - - - - - - - ·

L 2.e Andreia Sofia t..1mei1a l~amos 14 141 

---
f-3.e 

Beatriz Miguel 1opesde Afmeróa 12 165 

- -  - - -  - - --i - -
~-· S:ira Miguel Félix Arranhado 12 150 

s.• Guilherme Moreira Bapti>IJ Pisco 12 147 

- - - - -  -  - - -  - --- - - ---- ·-
G.t> BMbar a dos Santos Lourinho 12 145 

/ ,Q Beatriz dos 5ant<>< Lourinho 17 llS 

- - 

~::: 
Sónia de Ji.>us Gomt'> rlos Santos 10 157 

l)eatrrz do Conceição Amieir aJusto 10 132 . 
t=:_ -

M'111a Lui!> daSil\la correia 10 Bl 
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____ __ 
---1-1~-~ª~~~i~-----,----10----T--;;;--- · 

_,__~ JoiloMiP,uelfalardoAmieir_a_ _ ---=1 :__ ~ __:___ 
l1 

1----1-3_.º___Andr r. Filipe Poupa l'estana 8 J 185 

14.• José Pedro Aranha Cardoso 
8 	 100 1 

~------!~-. ---- -- --- - - - -- ____8_ _ _ --1-----1-7?-. --- i 
15.2 ~duar tio Filipe rernJndes dos Rei' 

H1ii Pedro Canjrio Paixiio 8 	 1';3 116.º 

~ ---- - - - - - - ---- - - · -	 l 
17.i? Tiago íllipe ·1t'ndeiro Piacido 8 147 

1 
18.2 Ricardo f ilipe Fructuosa Per~rra 8 	 140 

,_.____ - - - - -- - - -- - -- - - '-	 · 
l'l.• C<1rlota Cdldcíra !.avaredas 8 	 178 

Excluídos 

a) 	 Ana Sofia Cardoso Capucho • entrega da candidatura da Bolsa de Estudo, de acordo com o 

previsto no artigo nº6.2 do Regulamento para Atribuiçào de Bolsas de fstudo a (studantes do 

Ensino Superior Público.······ ········ ········· ··· ···················· ·········· · ·· ····- ··- · - · ··········-···· 

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

c) Beatriz SardicoCapucho-n~o entregou fotocópia da nota de liquidação do IRS referente ao ano 

civil ant~rior. ·······-·····- ·············-······················- · ··· ·- · ·-·-···· ·-·· - ···-· ···- --· 

d) Carolina Romão Machado · recel.>c de outra entidade uma Bolsa de Estudo, cujo valor excede o 

valor máximo fixado pelo Municípro de Reguengos de Monsaraz. ••· •·•••·•• ··••••·· .••••.•..••••.•. •••• 

e) Carolina ValidoCalado · entrega da candrdatura da Bolsa de Estudo fora ao prazo, a abertura do 

Or'ocedimcnto públrco para atribuição de Bolsas de Estvdo teve início no primeiro dia útil da 

primeira semana do mês de outubro e tera a duração de três semanas.···· ···· ·-···············-··· 

f) 	 Inês Sardico Capucho - não entregou íotocópia da declaração e nota de liquidação do IRS 

referente ao ano civil anterior; nem o doeumento comprovativo de estar a beneficiar de outras 

bolsas ou subsídios concedidos por outriJ rnsti tuição. nem outro documento emitido pelo 

Estabelecimento de Ensino Superior. ········-····· ··· · ·· •·••••• ·•••••••·••·•· ···-················· ·•··•·••• 
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g) Leonor Reganha Martelo- entrega da candidatura d~ Bois~ de Estudo, de acordo com o previsto 

no artigo nq6.º do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Escudo a Estudantes do ensino 

Superior Público. - -··· --·-- -·----·--·--· --- ---······ ·· -·--···----------·--- -·---· --·· ----·· 

h} Magda Alexandra Manços Bernardino recebe de outra entidade uma Bolsa de Estudo, cujo 

valor excede o valor máximo fixado pelo Município de Reguengos de M onsaraz.-------·---·· 

1) Raquel Loukima Luamba - recebe de out ra entidade uma Bolsa de Estudo, cujo valor excede o 

valO< máximo fil(õdo pe~o Município de Reguengos de Monsaraz.-·-····- ----· ··----··.......... ..... 

j) Ricardo Filipe Fernandes Navalhas · entrega da candidatura da Bolsa de Estvdo fora do praia, 

de acordo com o previsto no artigo nº6. ç do Regulamento para Atribuição de Bolsas dP Estudo 

a Est udantes do ~nsino Superior Público . . ....... ....................................... ..................... .. 

lc) Sorala Neves Marques -entrega da candidatura da Bolsa de Estudo, de acordo com o previsto 

no artigo nº6.º do Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 

Supe1 ior r>u blico ........... ............... --·· -------- --··---··· ----·····-----·-----·-·------------

1) Tomás M iguel Seco Gano Pôla -entrega c!a candidotura da Bolsa de Estudo, de acordo com o 

previsto no artigo nº6.e do Regulamento para At ribuição de Bolsas de Estudo a Estudontes do 

Ensino Superior Público. -  -  --- · -···---···--- - -----·· ---···-- --·------------ --------·· 

Reguengos de Monsaraz.25 de março de 2022 

·~alh;, 
Elsa Galhós 

Presidente do Jú li 
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