Gabinetes de Assessoria e Apoio Direto à Presidência
Gabinete de Apoio ao Presidente

EDITAL N.º 47-PCM/2020
Bolsas de Estudo - Ano Letivo 2020/2021
------- Paulo José Gomes Langrouva, Presidente da Câmara Municipal de Figueira de
Castelo Rodrigo, vem, no uso das competências conferidas pelas alíneas b) e t) do n.º
1 do artigo 35º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (RJAL), tornar público
que, por deliberação tomada pela Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo,
em sua reunião de 16 de dezembro de 2020, foi determinado dar início ao
procedimento de concurso para atribuição das bolsas de estudo (referentes ao ano
letivo 2020/2021) previstas no Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de
Estudo; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Para serem admitidos no concurso, os concorrentes deverão fazer prova de
terem sido residentes no Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, de terem
frequentado a Escola Secundária do mesmo Concelho e terem, ainda, realizado, na
mesma, o 10.º, 11.º e 12.º ano; ---------------------------------------------------------------------------------------- Serão igualmente admitidos no concurso os concorrentes que, residindo no
Concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, se viram forçados a frequentar outra Escola
Secundária, por terem escolhido uma área curricular que aquela não possui ou
possuía; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Para o ano letivo de 2020/2021, o período de candidatura às referidas bolsas de
estudo termina em 29 de janeiro de 2021;-----------------------------------------------------------------------------As candidaturas às bolsas de estudo fazem-se em requerimento próprio,
dirigido ao Presidente da Câmara Municipal, a fornecer pela Subunidade de
Educação e Cultura, devendo ser acompanhado, obrigatoriamente, dos seguintes
documentos: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- a) Atestado/Declaração de residência passada pela respetiva Junta de
Freguesia;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- b) Certificado de habilitações do 10.º, 11.º e 12.º ano de escolaridade;--------------------- c) Certificado de matrícula num estabelecimento de Ensino Superior;------------------------ Para constar se lavrou o presente edital que, nos termos do disposto no n.º 1 do
artigo 98º do NCPA, vai ser publicitado no sítio institucional do Município de Figueira de
Castelo Rodrigo na internet em https://cm-fcr.pt/ e afixados nos lugares de estilo. --------
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Figueira de Castelo Rodrigo, 17 de dezembro de 2020

O Presidente da Câmara,
Assinado de forma
digital por PAULO
JOSÉ GOMES
LANGROUVA
Dados: 2020.12.17
17:28:45 Z

(Paulo José Gomes Langrouva)

(CM)
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