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AVISOAVISOAVISOAVISO    
CANDIDATURAS A BOLSASCANDIDATURAS A BOLSASCANDIDATURAS A BOLSASCANDIDATURAS A BOLSAS    

Ano LetivoAno LetivoAno LetivoAno Letivo    2018/20192018/20192018/20192018/2019    
    

A candidatura a Bolsa de estudo é efetuada na Plataforma da Direção Geral do Ensino Superior 
(BeOn“, em http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Bolsas/ 

    
Prazo de candidaturaPrazo de candidaturaPrazo de candidaturaPrazo de candidatura    
    

• De    25 de junho de 201825 de junho de 201825 de junho de 201825 de junho de 2018    aaaa    30 de setembro de 20130 de setembro de 20130 de setembro de 20130 de setembro de 2018888;  
• Nos 20 dias úteis subsequentes à inscrição, quando esta ocorra após 30 de setembro;  

• Nos 20 dias úteis subsequentes à emissão de comprovativo de início de estágio por parte da 
entidade promotora no caso de licenciados ou mestres que estejam a realizar estágio 
profissional; 

• A candidatura pode ainda ser submetida entre 1 de outubro de 2018 e 31 de maio de 2019. 
 

ProcedimentoProcedimentoProcedimentoProcedimentos:s:s:s:    
 
----    CanCanCanCandidato a Bolsa em 2017/2018didato a Bolsa em 2017/2018didato a Bolsa em 2017/2018didato a Bolsa em 2017/2018    com credcom credcom credcom credenciaisenciaisenciaisenciais     Entrar no BeOn (site da DGES“ com as 

credenciais e preencher a candidatura. Se não se recorda das credenciais, deve efetuar recuperação 
das mesmas na plataforma; Aceda à área reservada ao estudante e recupere a palavra passe 
através do link Esqueceu-se do código de utilizador ou da palavra passe?  Introduza o número de 
Identificação Fiscal e o número do seu telemóvel/endereço de correio eletrónico. Receberá uma SMS 
ou e-mail com as credenciais de acesso à Plataforma BeOn. 

----    Aluno do IP de Aluno do IP de Aluno do IP de Aluno do IP de PPPPortaleortaleortaleortalegregregregre    sem candidatura a Bolsa em 2017sem candidatura a Bolsa em 2017sem candidatura a Bolsa em 2017sem candidatura a Bolsa em 2017/201/201/201/2018888 - Deve dirigir-se aos 
SAS/IPPortalegre para efetuar o pré-registo e assim obter as credenciais de acesso;  
----    Aluno de 1º ano, 1ª vezAluno de 1º ano, 1ª vezAluno de 1º ano, 1ª vezAluno de 1º ano, 1ª vez----    Regime Geral de AcessoRegime Geral de AcessoRegime Geral de AcessoRegime Geral de Acesso     Caso pretenda candidatar-se a bolsa de estudo 
deve manifestar essa vontade quando se candidatar ao Ensino Superior. 
 
Nota ImportanteNota ImportanteNota ImportanteNota Importante::::    
Os alunos com dificuldade em carregar os documentos e com dúvidas no preenchimento podem 
dirigir-se aos SAS/IPPortalegre, onde poderão ser esclarecidos e apoiados. 
Se o preenchimento da candidatura for efetuado de forma correta será mais rápida a análise e mais 

cedo será publicitado o resultado. 
 

Portalegre, 22 de junho de 2018 
 

(Os Serviços de Ação Social do Instituto Politécnico de Portalegre“  


