FUNDAÇÃO EÇA DE QUEIROZ
Bolsas de Estudo para frequência do Seminário Queirosiano

30 de Setembro a 4 de Outubro de 2019

Normas de candidatura

1. O candidato deverá estar a realizar estudos (de licenciatura, mestrado ou
doutoramento) na área da língua, literatura ou cultura portuguesas ou na área de
literatura e cultura comparadas ou estudos europeus, envolvendo uma forte
componente portuguesa.

2. A situação escolar do candidato deverá ser confirmada por comprovativo da mesma
onde conste a classificação de todas as cadeiras aprovadas.

3. O candidato deverá fornecer os seguintes dados:
3.1 ficha de candidatura
3.2 fotocópia do documento de identificação ou passaporte
3.3 comprovativo de inscrição num estabelecimento de ensino e respectivo curso
3.4 curriculum vitae
3.5 carta explicando os motivos pelos quais entende ser importante a frequência do
seminário para a progressão dos seus estudos

4. A bolsa atribuída concretizar-se-á através da oferta dos seguintes serviços:
4.1 propina de inscrição no curso e respectivo material
4.2 alojamento de 29 de Setembro a 4 de Outubro (partilha de quarto)
4.3 refeições durante os dias do curso
4.4 transporte diário do local de alojamento à FEQ e regresso
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4.5 bilhete de comboio em 2ª classe ou autocarro (ida e volta) para as viagens em
território nacional, entre a residência do estudante ou aeroporto, se for o caso, até
à FEQ;
4.6 transporte (ida e volta) da estação ferroviária ou de camionagem, para a FEQ ou
local de alojamento.
No caso de o transporte não poder ser disponibilizado pela FEQ, deverá ser
apresentada factura de táxi para reembolso;
4.7 os montantes referidos em 4.5 e 4.6 serão reembolsados no primeiro dia do
curso, mediante a apresentação dos comprovativos das despesas, estes devem
ter o nome da Fundação Eça de Queiroz e o seu número de contribuinte
502536926.

5. Data de termo de entrega de candidaturas: dia 10 de Setembro.

6. A Fundação Eça de Queiroz notificará, até dia 13 de Setembro, os candidatos
aceites.

7. Da decisão da FEQ relativa à candidatura não poderá haver recurso.
8. Os candidatos que venham a usufruir de bolsa para frequência do Seminário
Queirosiano terão de entregar um relatório até cinco dias úteis após a conclusão do
mesmo.
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FUNDAÇÃO EÇA DE QUEIROZ
Bolsas de Estudo para frequência do Seminário Queirosiano

Ficha de candidatura
Nome:
Morada:

Número cartão de cidadão/identificação:
Contacto telefónico:
Email:
Data de nascimento:
Estabelecimento de ensino:

Curso:
Ano escolar:
Observações:

Espaço reservado aos serviços da Fundação:
Número candidatura:
Data de recepção:
Classificação:
OBS:
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