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CRITÉRIOS DE SELEÇÃO

 No ano letivo 2020/2021 tenha obtido aprovação em todas as unidades 

curriculares que integram o plano de estudos.

 A média das classificações das unidades curriculares a que se refere a 

alínea anterior tenha sido igual ou superior a dezasseis valores (16).

 Dificuldades económicas, a comprovar através da apresentação do 

rendimento per capita do seu agregado familiar.

JÚRI

António Vasconcelos Tavares (Presidente da ULisboa Alumni)

João Barreiros (Vice-reitor da ULisboa)

Carlos Dá Mesquita (Administrador dos SASULisboa)

DIVULGAÇÃO DO PRÉMIO

O resultado da avaliação será enviado por mensagem de correio eletrónico a 

todos os candidatos. O resultado do concurso será público e o nome dos pre-

miados serão divulgados por diferentes meios de comunicação da ULisboa.

A ULisboa Alumni pretende cultivar uma relação de proximidade com a 
comunidade ULisboa, em particular através da Educação. Neste sentido, a 
ULisboa Alumni desenvolveu um projeto de solidariedade com o objetivo 
de apoiar os estudantes carenciados da Universidade de Lisboa através da 
criação, em 2018, das Bolsas Alumni Solidário. Estas bolsas enquadram-se no 
plano de atividades que a presente Direção estabeleceu para o seu mandato e 
foram constituídas essencialmente com a ajuda dos seus associados, através 
do pagamento das suas quotas anuais. 

No ano de 2019, na 1º edição deste Concurso a Ulisboa Alumni conseguiu 
atribuir 2 bolsas, em 2020, atribuiu-se 1 bolsa à comunidade estudantil da 
Ulisboa. Neste ano de 2021, serão atribuídas 2 bolsas de estudo.

O valor pecuniário é de 700€ (setecentos euros), sendo este montante 
inteiramente suportado pela Ulisboa Alumni.

CANDIDATURAS

Estas bolsas de estudo destinam-se a alunos que frequentem o 1.º ciclo de 

estudos numa das 18 Escolas da Universidade de Lisboa, que demonstrem 

mérito no seu aproveitamento. O período de candidaturas à atribuição das 

Bolsas Alumni Solidário decorerá de 6 de setembro a 1 de outubro 2021.

As candidaturas são submetidas ao Presidente da ULisboa Alumni pelo próprio 

candidato. 

O processo de candidatura deve incluir obrigatoriamente: 

• Ficha de candidatura preenchida e devidamente assinada; 

• Cópia do cartão de cidadão do candidato;

• Curriculum vitae sucinto do candidato;

• Certificado de aproveitamento relativo ao ano letivo 2020/2021, com 

indicação da média obtida;

• Cópia da última declaração de rendimentos para efeitos de liquidação do 

imposto sobre o rendimento de pessoas singulares, referente a todos os 

membros do agregado familiar;

• Nota de liquidação de IRS de 2020 do agregado familiar;

• Atestado de residência que compõem o agregado familiar, emitido pela 

junta de freguesia;

• Outros documentos relevantes, que comprovem os rendimentos invocados.

Todos os documentos de candidatura devem ser entregues em suporte digital 

e remetidos através de correio eletrónico para alumni@reitoria.ulisboa.pt


