Município de São Vicente
Câmara Municipal

Ata do júri para seleção dos candidatos e atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito
Ano Letivo 2014/2015
Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano dois mil e quinze pelas onze horas, reuniu no Salão
Nobre da Câmara Municipal de São Vicente o júri nomeado por despacho número vinte e três de 31 de
julho de dois mil e quinze, do Presidente da Câmara Municipal, constituído por, Maria Livramento Pestana
– Técnica Superior, Maria Helena Andrade Gouveia – Coordenadora Técnica e Jerónimo Filipe Sousa
Pereira – Assistente Técnico, a fim de proceder à elaboração de parecer relativo à selecção dos
candidatos para efeito de atribuição de bolsas de estudo, por mérito, nos termos do disposto no
Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo por Mérito, publicado em Diário da República,
2.ª série, N.º 208, de 29 de outubro de 2007, alterado pelo aviso n.º 7798/15, publicado em Diário da
República, 2.ª série, n.º 135, de 14 de julho de 2015. ----------------------------------------------------------------------Procedeu-se de seguida à análise das candidaturas registadas na Divisão Administrativa sob os nomes e
números, respetivamente, Francisco da Cruz Nunes Faria, 2318/15, de 18 de agosto de 2015; Nance
Isabel Sousa da Silva, 2508/15, de 1 de setembro de 2015; Mónica Sofia França Catanho, 2594/15, de 7
de setembro de 2015; Filipa Manuela de Andrade, 2781/15, de 23 de setembro de 2015; Márcia José
Farinha Assis, 2900/15, de 5 de outubro de 2015;Luisa Isabel da Costa Pereira, 2960/15, de 8 de outubro
de 2015; Jéssica Bárbara Teixeira de Jesus, 2956/15, de 8 de outubro de 2015; Carina Raquel Vieira da
Silva, 3035/15 de 16 de outubro de 2015; Sara Luísa Viveiros Cardoso, 3072/15 de 21 de outubro de
2015. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Constatando o júri que algumas das candidaturas apenas apresentam as notas obtidas em cada disciplina,
não mencionando a média do ano letivo, deliberou por unanimidade, proceder ao cálculo da média da
ponderação por unidades de crédito e à ordenação dos candidatos por ordem decrescente de acordo com
as médias ponderadas anuais obtidas no ano em apreço resultando desta o seguinte:---------------------1. Carina Raquel Viera da Silva – média ponderada 17,50 valores; ---------------------------------------------2. Márcia José Farinha Assis – média ponderada 16,50 valores; ------------------------------------------------3. Francisco da Cruz Nunes Faria – média ponderada 16,30 valores; ------------------------------------------4. Sara Luísa Viveiros Cardoso – média ponderada 16,18 valores; ---------------------------------------------5. Nance Isabel Sousa Silva – média ponderada 15,57 valores; -------------------------------------------------6. Jéssica Bárbara Teixeira de Jesus – média ponderada 15,45 valores; -------------------------------------7. Mónica Sofia França Catanho – média ponderada 15,00 valores; --------------------------------------------
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8. Luísa Isabel da Costa Pereira – média ponderada 14,97 valores; --------------------------------------------9. Filipa Manuela de Andrade – média ponderada 14,85 valores; -----------------------------------------------De seguida, o júri passou à análise das candidaturas de Márcia José Farinha Assis, Nance Isabel Sousa
Silva e de Filipa Manuela de Andrade, para renovação das bolsas de estudo, nos termos do artigo 8.º do
referido regulamento, concluindo, por unanimidade, que as candidatas Márcia José Farinha Assis, Nance
Isabel Sousa Silva reúnem os requisitos exigíveis, designadamente, aproveitamento com médias
superiores a 15,00 valores, no ano letivo 2014-2015. Relativamente à candidatura de Filipa Manuela de
Andrade, o júri deliberou por unanimidade excluir a mesma por não cumprir o estipulado na alínea c), do
n.º1 do artigo 5.º do respetivo regulamento. -----------------------------------------------------------------------------------O júri deliberou por unanimidade, que devem ser atribuídas as bolsas por mérito a, Carina Raquel Viera da
Silva, Francisco da Cruz Faria Nunes e Sara Luísa Viveiros Cardoso, sendo as três candidaturas que se
encontram, conforme o n.º 3 do artigo 7.º do regulamento mencionado. Relativamente à candidatura de
Luísa Isabel da Costa Pereira, o júri deliberou por unanimidade excluir a mesma por não cumprir o
estipulado na alínea c), do n.º1 do artigo 5.º do respetivo regulamento. -----------------------------------------------Pelas doze horas, não havendo nada mais a tratar, o júri declarou encerrada a reunião, e para constar, se
lavrou a presente ata que vai ser assinada por todos os membros do júri. ------------------------------------------Maria Livramento Pestana
__________________________________________
Maria Helena Andrade Gouveia
_____________________________________________
Jerónimo Filipe Sousa Pereira
_______________________________________________
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