Nota de imprensa / Press release

MUNICÍPIO DE ANADIA CONCEDE BOLSAS DE ESTUDO
A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR
O Município de Anadia aprovou a atribuição de nove bolsas de estudo para estudantes do Ensino
Superior, para o ano letivo de 2020/2021, no valor de mil euros (cada), no âmbito do Regulamento
Geral de Ação Social (RGAS). A deliberação foi tomada em reunião de executivo, realizada a 23 de
dezembro.
Das 83 candidaturas apresentadas, e devidamente analisadas por parte de uma equipa técnica, apenas
nove foram aprovadas, por cumprirem os requisitos previstos no artigo 55.º do RGAS. Atendendo ao
facto de não terem sido atribuídas as 50 bolsas de estudo definidas pelo Município de Anadia, em
reunião ordinária realizada a 9 de setembro, o executivo municipal deliberou a abertura de novo
procedimento com vista à atribuição das 41 bolsas de estudo sobrantes.
Deste modo, os alunos interessados podem, entre 29 de dezembro de 2020 e 12 de janeiro de 2021,
apresentar as respetivas candidaturas através do preenchimento de requerimento próprio, disponível
na página do Município de Anadia (cm-anadia.pt). O requerimento e todos os documentos exigidos para
esta candidatura devem ser entregues ao Serviço de Ação Social do Município de Anadia via mail
(redesocial.m.anadia@gmail.com) ou presencialmente, através de marcação prévia (231 510 484/6).
Esta bolsa de estudo, atribuída pelo Município de Anadia a fundo perdido, é um benefício monetário
elegível para estudantes que estejam matriculados ou inscritos no Ensino Superior para frequência de
cursos, devidamente homologados, que confiram os graus académicos de técnico superior profissional,
licenciatura ou mestrado, ministrados em estabelecimentos de ensino públicos ou privados, em
Portugal. O benefício consiste numa prestação pecuniária anual, no valor de mil euros, destinada a
comparticipar os encargos associados à frequência de um curso.

Requerimento:
https://www.cmanadia.pt/cmanadia/uploads/document/file/3768/requerimento_geral___bolsas_de_estudo_2020_202
1.pdf
Edital:
https://www.cm-anadia.pt/pages/673?folders_list_25_folder_id=1243
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