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Condições de apoio para patrocínio de bolsas e transporte para participação 

no programa Universidade Júnior 2016 
 
 
O apoio do Município de Espinho no que respeita ao patrocínio de bolsas e transporte para 
participação no programa Universidade Júnior 2016 tem como principal objetivo motivar os jovens 

residentes no concelho de Espinho a iniciarem um primeiro contacto com o ensino superior. 
 
Ao patrocinar bolsas para a frequência de cursos de verão na Universidade do Porto, o Município de 
Espinho irá criar condições para que os estudantes, detentores de um percurso escolar de inegável 
mérito e residentes no concelho de Espinho, o possam fazer contornando as dificuldades 
económicas demonstradas pelo seu agregado familiar. 
 
Pretende-se igualmente estimular uma cultura de excelência ao nível escolar e alertar para que a 
opção por uma formação académica superior constitui uma mais-valia para a futura entrada no 
mercado de trabalho, numa sociedade moderna cada vez mais exigente ao nível da formação. 
 
A atribuição de vinte e quatro bolsas para pagamento de propinas, por parte da Câmara Municipal de 
Espinho, vai realizar-se da seguinte forma: 
 

1. A Escola Dr. Manuel Gomes de Almeida vai ficar responsável por selecionar um aluno por 
ano escolar, do 5.º ao 11.º ano de escolaridade, indicando assim um total de sete alunos; 
 

2. A Escola Dr. Manuel Laranjeira vai ficar responsável por selecionar um aluno por ano escolar, 
do 5.º ao 11.º ano de escolaridade, indicando assim um total de sete alunos; 
 

3. As Escolas EB2/3 Domingos Capela e a EBI Sá Couto vão ficar responsáveis por selecionar 
um aluno por ano escolar, do 5.º ao 9.º ano de escolaridade, indicando assim um total de 
cinco alunos, por estabelecimento de ensino; 
 

4. Por cada ano de escolaridade, deverá cada estabelecimento de ensino indicar, por ano, um 
aluno para atribuição de bolsa e um segundo aluno para ficar como suplente (poderão ser 
selecionados por vagas existentes que possam proporcionar-se por via de desistência). 
 

5. Estes alunos deverão ser escolhidos com base nos seguintes critérios: 
5.1. segundo o despacho do Ministério da Educação publicado no Diário da República, 1.ª 

Série – N.º 42 – 2 de março de 2009, têm de abranger obrigatoriamente o 1.º ou o 2.º 
escalão; 

5.2. dos alunos abrangidos pelo ponto 5.1, serão selecionados aqueles que tiverem as 
melhores notas; 

5.3. dos alunos indicados como suplentes, serão selecionados aqueles que tiverem as 
melhores notas no âmbito municipal; 

5.4. todos os alunos indicados deverão ter obrigatoriamente residência no concelho de 
Espinho. 

 
6. Os critérios definidos no ponto anterior têm de ser impreterivelmente cumpridos sob pena de 

a candidatura não ser aceite. 
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7. O Município de Espinho garante transporte:  
7.1.  alunos a quem seja atribuída bolsa; 
7.2.  alunos residentes no concelho de Espinho inscritos no programa Universidade Júnior, 

mediante o pagamento de uma taxa de cinco euros/semana; 
7.3.  as inscrições para transporte dos alunos referidos no ponto 7.2 deverá ser efetuada, 

pelos próprios, na Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal de Espinho. 
 

8. O Município de Espinho possibilita inscrição em transporte: 
8.1. alunos que não sejam residentes no concelho de Espinho, mas que aí frequentem 

estabelecimentos de ensino, desde que inscritos no programa Universidade Júnior ; 
8.2. as inscrições para transporte dos alunos referidos no ponto 8.1 deverá ser efetuada, 

pelos próprios, na Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal de Espinho; 
8.3. as inscrições dos alunos referidos no ponto 8.1 ficará sujeita à disponibilidade de 

lugares nas viaturas utilizadas e, caso seja deferida, estará sujeita a uma 
comparticipação financeira no valor de dez euros/semana. 

 
9. As candidaturas têm de ser apresentadas até ao dia 19 de abril, através dos Agrupamentos, 

na Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal de Espinho, onde terão de ser 
entregues: 
9.1. Ficha de inscrição anexa; 
9.2. Fotocópia do BI / Cartão de Cidadão;  
9.3. Último boletim de notas disponível; 
9.4. Autorização do Encarregado de Educação para que possa frequentar a Universidade 

Júnior. 
 

10. A Câmara Municipal de Espinho não se responsabiliza pelas inscrições que forem entregues 
fora de prazo. 
 

11. Todos os alunos têm de comprometer-se a respeitar as normas de participação no programa 
Universidade Júnior. 

 
12. Para mais informações, consultar o site da Universidade Júnior 

(http://universidadejunior.up.pt/) ou a Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal 
de Espinho (Telefone 227335800/227335811 / E-mail comunidade-educativa@cm-espinho.pt) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 


