PROCULTURA - PROMOÇÃO DO EMPREGO NAS
ATIVIDADES GERADORAS DE RENDIMENTO NO SETOR
CULTURAL NOS PALOP E EM TIMOR-LESTE

ATIVIDADE 1.2 CONCURSOS DE BOLSAS INTERNACIONAIS PARA ESTUDOS DE NÍVEL SUPERIOR,
PÓS-GRADUADO E RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS NAS ÁREAS DA MÚSICA E ARTES CÉNICAS.

BOLSA DE ESTUDO PARA LICENCIATURA
BOLETIM DE CANDIDATURA/RENOVAÇÃO1

Ano Letivo _______/ _______
1.ª BOLSA

RENOVAÇÃO

DADOS PESSOAIS
Nome: _______________________________________________ País (de candidatura):______________
Sexo: M

F

Data Nascimento: ___________________ Nacionalidade2: ______________________

Bilhete Identidade n.º _______ Passaporte n.º ________ Título de residência (se aplicável):____________
Morada: _____________________________________________________________________________
Localidade: ____________________________________________________ Código Postal: _________
Telemóvel: ______________ Correio Eletrónico:______________________________________________

HABILITAÇÕES LITERÁRIAS
Ensino Secundário:
Instituição: __________________________________________________________________________
Data da conclusão:_________________ Classificação média do 10.º, 11.º e 12.º anos: ______________
Ensino Superior (caso frequente ou tenha frequentado):
Instituição: __________________________________________________________________________
Data da conclusão:_________________ Classificação média (se aplicável):______________________

DADOS ACADÉMICOS (PREENCHER
SUPERIOR PÚBLICO EM PORTUGAL)

APENAS SE ESTÁ A CANDIDATAR-SE À

1.ª

BOLSA PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO

Instituição de ensino superior e curso pretendidos:
1.ª Opção: _________________________________________________ Código* _______________
2.ª Opção: _________________________________________________ Código* _______________
3.ª Opção: _________________________________________________ Código* _______________
* o código da instituição/curso terá de ser consultado no site www.dges.mctes.pt
1

Por favor consulte o regulamento deste concurso antes de iniciar o preenchimento do boletim. O incorreto ou incompleto
preenchimento desta documentação, bem como a prestação de declarações falsas, poderão determinar a exclusão da sua candidatura
ou implicar a suspensão imediata da bolsa atribuída, podendo dar origem ao seu cancelamento definitivo.
2

No caso de possuir também nacionalidade portuguesa não poderá candidatar-se.
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DADOS ACADÉMICOS (PREENCHER

APENAS SE ESTÁ A CANDIDATAR-SE À
SUPERIOR NOUTROS PAÍSES OU INSTITUIÇÕES DE ENSINO)

1.ª

BOLSA PARA FREQUÊNCIA DO ENSINO

Instituição de ensino superior: ___________________________________ País: __________________
Curso: _____________________________________________________________________________
Data de admissão/ matrícula no curso: ____________ Junta comprovativo? Sim________ Não_______

DADOS ACADÉMICOS (PREENCHER APENAS SE ESTÁ A PEDIR A RENOVAÇÃO DE UMA BOLSA JÁ ATRIBUÍDA)
Curso: _________________________________________________________________ Ano: __________
Estabelecimento Ensino: _________________________________________ País: ___________________

DADOS PROFISSIONAIS (CASO TENHA ATIVIDADE PROFISSIONAL)

Atuais Funções: ________________________________________________________________________
Instituição: ____________________________________________________________________________

OUTROS DADOS

 Já beneficiou de bolsa de estudo anteriormente?

SIM

NÃO

Curso: __________________________________________________________ Ano: __________
Estabelecimento de Ensino: ________________________________________________________
Entidade Financiadora: _____________________________________________
 Solicitou, no corrente ano, bolsa de estudo a outra entidade para além do Camões, IP? SIM

NÃO

Se sim, qual? _____________________________________________________
 Em que tipo de alojamento pensa ficar?

Residência universitária

Particular/ familiar

DOCUMENTOS A ANEXAR (VERIFIQUE POR FAVOR):
1____Cópia de documento de identificação pessoal (Passaporte ou Bilhete de Identidade);
2____Cópias dos certificados de habilitações académicas dos últimos três anos do ensino secundário ou
pré-universitário, com discriminação das disciplinas e das respetivas classificações;
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3____ Outros documentos específicos exigidos para ingresso na instituição de ensino e curso escolhidos,
designadamente, comprovativos de que cumpre os pré-requisitos deste curso (se existirem). 3
4____Declaração comprovativa de que é nacional e residente no país de origem há, pelo menos, três anos
consecutivos (habitualmente emitido pelas Câmaras Municipais ou autarquia local equivalente);
5____Curriculum Vitae, que deverá incluir informação sobre: formação académica; formação profissional (se
aplicável); formação artística/ musical (se aplicável); produção artística/ musical nos últimos 3 anos (se
aplicável), podendo incluir ligações para visionamento de trabalhos ou apresentações (Youtube, Vimeo,
Blogues, Sites, Facebook, etc); experiência de trabalho anterior (se aplicável);
6____Carta de motivação (máximo 1 página), que deverá esclarecer as motivações do candidato para a
realização dos estudos, nomeadamente enquadramento no percurso profissional (atual e/ ou projetado) e
resultados esperados do curso (imediatos e futuros);
7____Carta de recomendação (se for muito relevante para a candidatura);

8____Declaração (na página seguinte).

Apenas para candidatos a licenciatura em instituições que não pertençam ao ensino
superior público em Portugal (não abrangidas pelos acordos especiais de acesso):
9____Comprovativo de admissão no curso de licenciatura (carta de aceitação ou certificado de matrícula).

3

Caso os candidatos optem por instituições e cursos que exijam pré-requisitos e cujo prazo para realização de provas já tenha sido
ultrapassado, inviabilizando assim a matrícula em 2019, poderão ainda ser selecionados para atribuição de uma bolsa: nestes casos
serão reservadas vagas no contingente de 2020 para estes candidatos, de forma a permitir a realização de provas nesse ano
(habitualmente em março), ficando a atribuição efetiva da bolsa condicionada ao resultado das provas.
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DECLARAÇÃO4
Declaro que, como bolseiro da Ação PROCULTURA e do CAMÕES, IP:

1. Comprometo-me a adotar um comportamento cívico e académico compatível com os deveres de
estudante e de bolseiro, tendo presente que a minha aceitação excluirá outros candidatos, e a
regressar uma vez concluído este curso, aceitando também contribuir para os objetivos da Ação
PROCULTURA em atividades relacionadas com as minhas áreas de estudos5;
2. Comprometo-me a enviar à coordenação do PROCULTURA (procultura@camoes.mne.pt) relatórios
anuais de progressos nos meus estudos, até 30 de setembro de cada ano;
3. Comprometo-me a renunciar a quaisquer atividades remuneradas enquanto for bolseiro;
4. Comprometo-me a informar o CAMÕES, IP dos meus contactos no país de destino e sobre
quaisquer alterações subsequentes desses contactos;
5. Autorizo a utilização do meu documento de identificação para os procedimentos inerentes ao
processo de atribuição/ gestão de bolsa de estudo pelo CAMÕES, IP e na Ação PROCULTURA;
6. Compreendo que o preenchimento e envio deste formulário implicam o meu consentimento
inequívoco para tratamento dos meus dados pessoais nos termos descritos no regulamento deste
concurso e também de forma automatizada, com a finalidade do processo de gestão das bolsas de
estudo pelo CAMÔES, IP e no âmbito da Ação PROCULTURA.

Data: ____/____/_______

________________________________________________
(Assinatura)

Esta publicação foi produzida com o apoio financeiro da União Europeia. O seu conteúdo é da exclusiva responsabilidade do
Camões, IP e não reflete necessariamente a posição da União Europeia.

4

O incumprimento dos compromissos assumidos nesta declaração implicará a suspensão da bolsa de estudo que lhe seja atribuída,
podendo dar origem ao seu cancelamento definitivo.
5
Alguns exemplos de atividades onde os bolseiros poderão ser convidados a participar: estudos, seminários, oficinas de formação e
aulas pontuais nas instituições de ensino apoiadas pelo PROCULTURA.
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