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AVISO  

 

Apoio à participação na Academia de Verão, na Universidade de Verão,  

Universidade Júnior - 2019 

 

Luís Manuel Tadeu Marques, Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, torna público que se 

encontra aberto o período de candidatura para atribuição do apoio no âmbito da participação dos 

alunos do concelho na Academia de Verão, na Universidade de Verão ou na Universidade Júnior. 

Têm direito a beneficiar dos apoios previstos os alunos:  

- Alunos integrados no escalão 1 do abono de família – comparticipação total da 

inscrição; 

- Alunos integrados no escalão 2 do abono de família – comparticipação de 50% do valor 

da inscrição; 

- Alunos que não se integram no escalão 1 e 2 do abono de família podem ter uma 

comparticipação de 50% do valor da inscrição, desde que a média académica do ciclo de 

estudos seja igual ou superior a 4,1(quatro virgula um) nos 2º e 3º CEB e igual ou 

superior a 14 (catorze) no ensino secundário e profissional. 

 

Candidatura 

A candidatura deverá ser formalizada através da entrega no Gabinete de Apoio ao Munícipe 

dos seguintes documentos: 

▪ Carta dirigida ao Sr. Presidente da Câmara solicitando o apoio; 

▪ Cópia do documento emitido pelo serviço competente do Instituto da Segurança 

Social ou, quando se trate de trabalhador da Administração Pública, pelo respetivo 

serviço processador que faça prova do seu posicionamento nos escalões de atribui-

ção de abono de família; 

▪ Dados do documento de Identificação Civil do(a) aluno(a) (Bilhete de Identidade 

ou Cartão de Cidadão ou Cédula Pessoal); 

▪ Dados do documento(s) de Identificação Civil do(a) Encarregado(a) de Educação 

(Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão); 

▪ Comprovativo da média obtida (no caso dos alunos que não estejam integrados nos 
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escalões 1 ou 2 do abono de família); 

▪ Comprovativo de inscrição na Academia de Verão, na Universidade de Verão ou na 

Universidade Júnior, nas Universidades de Aveiro, Coimbra ou Porto. 

 

Prazo de Entrega da Documentação 

As candidaturas ao apoio em questão decorrem de 10/04/2019 até ao dia 14/07/2019. 

 

Informação 

Os interessados poderão consultar mais informações sobre a participação/ inscrição nas inicia-

tivas das Universidades através dos seguintes sites: 

Academia de Verão – Universidade de Aveiro – http://academiadeverao.ua.pt 

Universidade de Verão – Universidade de Coimbra – http://www.uc.pt/UV 

Universidade Júnior – Universidade do Porto - http://universidadejunior.up.pt/ 

 

 

 

Gouveia, 29 de março de 2019 

 

 

O Presidente da Câmara 

 

Luís Manuel Tadeu Marques 

   

 

 


