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BOLSAS DE MÉRITO SOCIAL / COLABORAÇÃO 

Reitoria da Universidade de Lisboa 

Referência: 03/BMS/2019 

Aviso 

Encontram-se abertas candidaturas para a atribuição de 1 (uma) Bolsa de 

Mérito Social, na modalidade de Bolsas de Colaboração, de acordo com o 

Regulamento de Bolsas de Mérito Social e de Consciência Social da 

Universidade de Lisboa, previsto no Despacho nº 1273/2014, publicado em 

Diário da República, 2ª série, a 27 de janeiro de 2014, retificado pela 

Declaração de retificação nº 222/2014, publicada em Diário da República, 2ª 

série, a 28 de fevereiro de 2014. 

 

Local de prestação da atividade de colaboração: 

Núcleo de Programação Cultural e Ligação à Sociedade, Departamento de 

Relações Internacionais e Externas, Serviços Centrais da Reitoria da 

Universidade de Lisboa. 

 

Objeto da Atividade: 

Acompanhamento dos grupos de teatro participantes, apoio na frente de sala 

e gestão de reservas para os espetáculos apresentados na 20.ª edição do 

Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa (FATAL). 
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Requisitos de admissão preferenciais:  

Podem candidatar-se todos os estudantes da Universidade de Lisboa, 

matriculados e inscritos em ciclo de estudos, conducentes ao grau de 

licenciado e/ou de mestre, que não beneficiem de outro tipo de bolsa destinada 

a estudantes do ensino superior e cujo rendimento anual per capita do próprio, 

ou do agregado familiar, não seja superior a 15 (quinze) vezes o Indexante de 

Apoio Social (IAS) em vigor à data da candidatura (435,76 €- quatrocentos e 

trinta e cinco euros e setenta e seis cêntimos). 

 

É dada preferência aos candidatos que se encontrem no último ano do ciclo de 

estudos que frequentam e, de entre estes, àqueles que tenham obtido 

aproveitamento ao maior número de ECTS no ano anterior. 

Em caso de empate, é selecionado o candidato que tiver a situação económica 

mais carenciada. 

 

Duração da ação:  

A Bolsa será atribuída de 2 a 12 de maio de 2019, para atividade a realizar em 

horário a definir, mediante as necessidades e a disponibilidade dos alunos. A 

atividade dos beneficiários não deve exceder 5 (cinco) horas diárias que 

poderão decorrer também aos fins de semana.  
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Critérios de seleção:  

Os candidatos serão ordenados em função dos parâmetros estabelecidos no 

Regulamento de Bolsas de Mérito Social e de Consciência Social da 

Universidade de Lisboa, dos requisitos relativos às especificidades da 

colaboração, da disponibilidade e das competências dos candidatos, nos 

termos definidos no presente aviso. 

Os candidatos serão sujeitos a uma entrevista. 

A ordenação final dos candidatos é elaborada de acordo com as condições 

preferenciais e critérios de seriação estabelecidos no artigo 8º do regulamento 

suprarreferido. 

 

Composição da comissão de seleção: 

Isabel França, Diretora do Departamento de Relações Externas e 

Internacionais dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa 

Sandra Silva, Coordenadora do Núcleo Programação Cultural e Ligação à 

Sociedade do Departamento de Relações Externas e Internacionais dos 

Serviços Centrais da Universidade de Lisboa 

Maria João Fernandes, Técnica Superior do Núcleo de Programação Cultural 

e Ligação à Sociedade Departamento de Relações Externas e Internacionais 

dos Serviços Centrais da Universidade de Lisboa 
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Forma de publicitação /notificação da seleção: 

Os candidatos são notificados dos resultados finais por via eletrónica (e-mail). 

A lista de ordenação final é disponibilizada na página de Internet da ULisboa 

e dos SASUL. 

 

Valor da Bolsa de Apoio 

O valor da bolsa é determinado em função das horas de apoio prestadas, sendo 

5€ (cinco euros) o valor/hora. 

 

Período e documentação de candidaturas: 

Prazo para apresentação de candidaturas: de 21 a 28 de fevereiro. 

 

Os candidatos deverão entregar requerimento de atribuição de bolsa, 

anexando: 

1.1  Requerimento de candidatura, dirigido à Comissão de Seleção da Bolsa 

de Mérito Social/Apoio c/ a referência 03/BMS/2019; 

1.2  Nome completo; 

1.3  Nº de identificação civil completo (incluindo dígito de controlo); 

1.4  Nº de identificação fiscal (NIF); 

1.5  Comprovativo de inscrição, para o presente ano letivo, em ciclo de estudos 

conducentes ao grau de licenciado ou de mestre, na Universidade de 

Lisboa; 

1.6  Percurso académico, com a indicação do número de ECTS que obteve no 

ano letivo anterior; 



 

 

P 5/5 

 

Alameda da Universidade · Cidade Universitária · 1649-004 Lisboa · PORTUGAL 

Tel. (+351) 217 967 624 · (+351) 210 113 400 · Fax (+351) 217 933 624 

www.ulisboa.pt 

 

1.7  Declaração e nota de liquidação do IRS do candidato ou do agregado 

familiar, relativas a 2017; 

1.8  Declaração, sob compromisso de honra, em como não beneficia de outro 

tipo de bolsa destinada a estudantes do ensino superior. 

 

Toda a documentação deve ser datada, assinada e enviada com a indicação da 

referência da bolsa a que se candidata para o seguinte endereço eletrónico: 

candidaturas.rh@reitoria.ulisboa.pt 
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