oRDEM DE SERVIgO

No

32/2015

Regulomento da " Bolsa Peter Vogeloere"

Consciente das dificuldades econ6micas que afetam alguns agregados familiares e considerando que
a EducagSo 6, no contexto atual, uma tarefa que cabe a toda a sociedade, o Professor PeterVogelaere

tomou a iniciativa de conceder, anualmente, apoio a um aluno da Universidade de Evora.
E assim

criada, ouvida a DiregSo da Escola de Cidncias e Tecnologia, a "Bolsa Peter Vogelaere", que se

rege pelo regulamento anexo

Universidade de Evora,

S

i

presente ordem de servigo.

de outubro de 2015

de C5ceres Balbino

REcuLAr',rENTo DA "BoLsA

PrrrR VocsLneRr"

ANEXO
RECUUUeNTo DA .. BoLsA Peren VoGELAERE''

Artigo

1o

Destinatirios
S5o destinat6rios os estudantes ingressados no primeiro ano do curso de Mestrado em Exercicio e
Saf de da Universidade de Evora.

Artigo

20

Valor
A bolsa ter6 o valor equivalente d propina do

primeiro ano do Curso de Mestrado em Exercicio e Sarlde.

Artigo

30

Requisitos para atribuigSo da bolsa
Podem candidatar-se os estudantes que cumulativamente satisfagam os seguintes requisitos:

a)
b)

Tenham sido alunos da licenciatura em Cidncias do Desporto na Universidade de Evora;
Tenham um rendimento anual per capita no agregado familiar abaixo dos 7.000,00 € liquidos.

Artigo

4o

AtribuigSo da bolsa
De entre os candidatos que cumpram os requisitos do artigo 30, receber5 a bolsa aquele que tiver

terminado a licenciatura em Ci6ncias do Desporto com m6dia superior.

Artigo

50

Candidaturas
As candidaturas devem ser apresentadas no Secretariado do Departamento de Desporto e Satide at6

ao dia 15 de outubro de cada ano, acompanhadas da declaraqSo de IRS do agregado familiar do
candidato relativa ao ano anterior (e respetiva nota de liquidagao) e c6pia do certificado de
habilitaq6es da licenciatura em Ci6ncias do Desporto.
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Artigo 6o
Reeultedos
Os resultados ser6o divulgados nas 48 horas seguintes ao termo do prazo de apresentagSo das
candidaturas.

Artigo 7o
Entrega da bolsa
A bolsa serd entregue em cerim6nia pf btica no dia

l

de novembro de cada ano, dia da Universidade de

Evora.

Artigo 8o
Disposig6es finais
As d0vidas, casos omissos e interpretag6es resultantes da aplicagio do presente regulamento s5o
resolvidas pela Reitora da Universidade de Evora, ouvida a DiregSo da Escola de Ci€ncias e Tecnologia.
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