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CONVENIO
Considerando que:

Miseric6rdia de fvora,6 uma Instituigao Particular de Solidariedade
Social, nos termos do artigo 1do Estatuto aprovado pelo Decreto-Lei ne119/83,
publicado no didrio da Repriblica, ns46
| s6rie de 25/02/83, registada na DirecgioA Santa Casa da

Geral da Agdo Social.

-

A Santa Casa da Miseric6rdia de Evora, no ambito da sua finalidade estatutaria, e em
cumprimento dos seus fins de promogio social, cultural e educativa da regiio de Evora,

a Santa Casa da Miseric6rdia de Evora decidiu patrocinar um pr6mio anual de
Excel6ncia Acad6mica, destinado a premiar a melhor tese de investigagao (de
mestrado ou de doutoramento) na iirea social.

A Universidade de

J6vora, 6 uma pessoa coletiva de direito priblico, dotada de
autonomia estatutAria, pedag6gica, cientifica, administrativa, financeira, disciplinar,
cultural e patrimonial, nos termos da lei.

Universidade de Evora 6 um centro de criagio, transmissao e difusio da cultura, da
cidncia e da tecnologia, que, atrav6s da articulagdo do estudo, da doc6ncia e da
investigagao, se integra na vida da sociedade.
A

Entre:
A Santa Casa da Miseric6rdia de Evora designada abreviadamente por SCME, com
sede em Rua Mendo Estev6ns,6 7000-865 Evora, pessoa coletiva na 500 745 g46.
representada pelo Provedor Francisco Maria Soares iopes Figueira,
E

A universidade de Evora, adiante designada abreviadamente por uEvora, com sede
no Largo dos Colegiais, n.2, 700-803 Evora, pessoa coletiva ne. 501 201 920,
representada pela Professora Doutora Ana costa Freitas na qualidade de Reitora da
Universidade de Evora.
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E

celebrado o presente conv6nio, que se rege pelas seguintes clSusulas:

Artigo 1e
(Ambito e obieto)
1- A Santa Casa da Miseric6rdia de Evora decidiu patrocinar um pr6mio anual de
Excel6ncia Acad6mica, destinado a premiar a melhor tese de investigagao Ide mestrado
ou de doutoramento) na erea social.
2- Este Pr6mio pretende:

aJ

Premiar a Excel6ncia dos estudantes universitarios que revelem um
extraordinirio potencial acad6mico, comprovadamente reconhecido, em
Sreas fundamentais para a regiao de Evora;

b)

Apoiar a produgio de conhecimento que possa vir a causar impactos positivos ao
nivel do desenvolvimento e da inclusio social na regiio de livora.

Artigo 2s
(Condig6es de atribuigio do pr6mio)
O pr6mio 6 dirigido a alunos da Universidade de Evora que tenham concluido e
discutido, no ano civil anterior, a sua tese de mestrado ou de doutoramento e que,
cumulativamente, cumpram com os seguintes requisitos:

aJ

Tenham realizado a sua investigagio em temas e 6reas do conhecimento que, de
algum modo, revelem preocupag6es com problemas sociais que afetem os
cidadios mais desfavorecidos da nossa sociedade.

b)

Que o seu trabalho de investigagio tenha potencial para promover uma melhor
abordagem ) resolugio dos problemas sociais que tamb6m afetem tamb6m o
Concelho de Evora.

c)

Sejam reconhecidos como teses de Excel6ncia acad6mica e com caracter inovador.

Artigo 3e
(Valor do pr6mio)
o valor do P16mio Excel6ncia Acad6mica na Area Social 6 de 2000 euros, integralmente
suportado pela Santa Casa da Miseric6rdia de Evora.
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Artigo 4s
(Apresentagdo de candidaturas)

1- A Universidade de Evora divulgari anualmente o calendirio do processo de
candidatura.
2 - As candidaturas far-se-do atrav6s de um Dossier de Candidatura, que contenha os
seguintes documentos:

al
b)
c)
d)
e)

Curriculum Vitae do candidato;
Comprovativo de naturalidade, ou de residdncia no Concelho de Evora, se apliciivel
para os efeitos previstos no artigo 6, numero 2, alinea b);
C6pia da Tese que sustenta a candidatura;
C6pia do Certificado de Habilitag6es Literdrias;

DeclaragAo dos orientadores acad6micos, na qual enquadrem o tema da
investigagao e explicitem o seu potencial contributo i melhoria da resoluqio dos
problemas sociais que afetam o Concelho de Evora.

3 - O Dossier de Candidatura deverd ser entregue na Universidade de Evora, sendo
aceite por via eletr6nica ou por via postal, desde que a sua expedigio tenha
comprovadamente sido efetuada no periodo indicado no calenddrio referido no
nrlmero

1.

4 - A universidade de Evora, ou o Jriri de apreciagdo das candidaturas, pode solicitar
outros documentos, outros comprovativos e outras informag6es complementares que
considere necessdrios, fixando um prazo para o efeito.

5 -

Decorrido

o prazo previsto no

nrimero anterior, sem

documentos/informa96es solicitados, o candidato ser{ excluido.

Artigo

a

entrega

dos

5o

0fri)
1- Anualmente e

por despacho reitoral, a Reitora da universidade de Evora nomeard o
i avaliagio e seriagdo de candidaturas.

Jriri que procederi

2- O J[ri 6 composto por 3 elementos, dois designados pela Universidade de Evora, um

dos quais o Presidente, e o terceiro designado pela santa casa da Miseric6rdia de Evora.
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Artigo 6s
(AvaliagAo e seriagiio de candidaturas)

1- A seriagio das candidaturas contempla uma avaliagio documental e, sempre que o
entenda necessdrio, uma entrevista pessoal com os candidatos.

jlri

2- Sio fatores preferenciais na seriagio das candidaturas:

a)

o contributo cientifico para a produgio de conhecimento

b)

Sejam naturais do concelho de Evora, ou que neste concelho tenham resid6ncia
permanente.

e para a melhoria das
condig6es sociais em geral e no Concelho de livora em particular.

3 - Em caso de igualdade

entre candidatos na 1a posigio da seriagao, a todos 6 atribuida
a 1q posigio ex aequo. Nesta situagao o valor do pr6mio serd dividido em partes iguais
por todos os candidatos ex aequo.
4 - A todos os candidatos
5 - No caso do

seri atribuido

seri comunicada por escrito

a

decisio do Jriri.

friri nio reconhecer m6rito a nenhuma das candidaturas, o pr6mio ndo
nesse ano e o seu valor revertere para o Fundo de Apoio social da

Universidade de Evora (FAS-UE);

6 - A situagSo descrita no ponto anterior ndo poderd ocorrer mais do que um ano
consecutivo. A partir da segunda ocorr6ncia consecutiva, o valor do Dr6mio reverteri a

favor da Santa Casa da Miseric6rdia de Evora.

Artigo 7s
(Disposi96es finais)

As drividas, casos omissos e interpretagdes resurtantes- da aplicagio do presente
conv6nio sio resolvidas pela Reitora da Universidade de livora, ouvido o provedor da
Santa Casa da Miseric6rdia de Evora, nio cabendo recurso da sua decisio.
Feito em lvora a 13 de Margo d,e 20L9, em 2 exemplares, ficando cada uma das partes
na posse de um exemplar original assinado na riltima p{gina e rubricado n"s ."ri"nt",
pelos outorgantes.
A Reitora da
Universidade de Ev
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