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3.2. No caso de uma escola não atribuir a Bolsa prevista a mesma será afeta a outra Escola. 

 

4. Critérios de Seriação 

 

4.1. Serão atribuídas, em cada Escola, as Bolsas previstas no ponto anterior, pela ordem 

decrescente de média aritmética, arredondada às centésimas, das unidades curriculares que 

integram o plano de estudos do ano curricular em que o aluno se encontrava regularmente 

inscrito, no ano letivo em referência. 

4.2. No ano letivo a que se refere a atribuição da bolsa, tenha obtido aprovação em todas as 

unidades curriculares que integram o plano de estudos do ano curricular. 

4.3. No ano letivo a que se refere a atribuição da bolsa tenha obtido aprovação em todas as 

unidades curriculares que integram o plano de estudos do ano curricular em que se 

encontrava inscrito; e que a média das classificações das unidades curriculares do ano letivo 

em análise, não tenha sido inferior a Muito bom (16). 

4.4. Em caso de empate serão adotados, sucessivamente, os seguintes critérios: 

4.4.1. A média das classificações de todas as unidades curriculares em que o aluno obteve 

aproveitamento, arredondada às centésimas; 

4.4.2. O menor número de inscrições; 

4.4.3. A menor idade. 

4.5. Para efeitos do n.º 3.2, a afetação será feita, pela ordem decrescente de média dos alunos 

que, reunindo condições para receber a Bolsa, excedam o número de Bolsas previstas para 

cada escola; 

4.6. Para as Bolsas atribuídas nos termos do número anterior, caso necessário, serão aplicados os 

critérios de desempate previstos no n.º 4.4 do presente edital. 

 

5. Procedimento do concurso 

 

5.1. O processo de avaliação de candidaturas, seriação e atribuição de Bolsas de Mérito será da 

responsabilidade de uma Comissão de Seriação expressamente nomeada para o efeito; 

5.2. Todos os outros procedimentos inerentes ao Concurso de Bolsas de Mérito são da 

responsabilidade da Comissão de Seriação referida no número anterior. 






