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BOLSAS CURSOS DE LÍNGUAS 
Regulamento 2.º Semestre 2020/2021 

Artigo 1.º 

Objetivos 

 
1. Esta iniciativa pretende apoiar e fomentar a formação extracurricular dos estudantes do 

Instituto Superior Técnico; 

2. O presente regulamento comtempla os termos em que se procede à atribuição de bolsas 

para financiar em 50% a inscrição num dos cursos de línguas da Associação dos Estudantes 

do Instituto Superior Técnico (AEIST); 

3. A AEIST pretende atribuir 2 bolsas a estudantes bolseiros no presente ano letivo. 

 

Artigo 2.º 

Abertura do concurso 
 

1. A atribuição das bolsas será precedida de concurso, no prazo estabelecido para o efeito 

(consultar Artigo 6.º); 

2. Os candidatos selecionados terão direito a uma vaga num dos cursos de línguas disponíveis 

(consultar Artigo 3.º), organizados pela AEIST, a frequentar no 2º semestre do presente ano 

letivo. 

 

 

Artigo 3.º 

Cursos de línguas disponíveis 
 

1. São considerados como cursos de línguas disponíveis todos os cursos oferecidos pela AEIST, 

desde que seja aberta, pelo menos, uma turma no 2º semestre do presente ano letivo; 

2. No caso da não abertura de turma no curso escolhido como primeira opção, o candidato 

vencedor poderá escolher outro curso de línguas como alternativa; 

3. Define-se como abertura de turma a reunião do número mínimo de inscritos para que seja 

economicamente viável a prestação do curso, sendo que este número varia de língua para 
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língua. Cabe única e exclusivamente à AEIST a determinação do número de alunos mínimo 

para a realização de um curso de línguas; 

4. No caso de o candidato selecionado não estar interessado em participar noutro curso de 

línguas que não aquele a que se candidatou como opção, a bolsa é atribuída ao candidato 

imediatamente seguinte na lista apurada; 

5. O candidato poderá ter que efetuar um teste de nível para alguns cursos de línguas, 

conforme requisito das escolas parceiras. 

 
 

Artigo 4.º 

Candidatura 
 

1. A candidatura é permitida exclusivamente a estudantes do Instituto Superior Técnico a 

quem tenha sido atribuída bolsa de estudo, ou tenha a sua candidatura pendente, pelos 

Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, no presente ano letivo; 

2. No caso de candidatos admitidos a concurso que tenham a sua candidatura pendente, serão 

excluídos caso a bolsa não seja posteriormente atribuída, para o ano letivo em curso;  

3. A candidatura é efetuada para o email formação@aeist.pt , preenchendo o campo Assunto 

com “BOLSAS CURSOS DE LÍNGUAS”; 

4. A candidatura deverá reunir os seguintes documentos: 

a) Comprovativo de atribuição de Bolsa de Estudo dos Serviços de Ação Social da Universidade 

de Lisboa no presente ano letivo ou comprovativo em como a bolsa está pendente (serve 

comprovativo da DGES ou Secretaria IST); 

b) Comprovativo da média de licenciatura à data corrente (serve comprovativo da Secretaria 

IST ou print screen do currículo na plataforma Fénix); 

c) Nome completo; 

d) Nº de aluno; 

e) Contacto telefónico; 
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f) Nº documento de identificação; 

g) Até três opções de preferência de cursos de línguas. 

5. As candidaturas entregues fora do prazo atribuído não serão admitidas (ver Artigo 6.º); 

6. A AEIST reserva o direito de solicitar os documentos e comprovativos oficiais de forma a 

comprovar a validade do estatuto bolseiro e da média, à data corrente, dos vencedores; 

7. Os dados fornecidos serão apenas utilizados para efeitos do concurso em vigor, não sendo 

transmitidos a terceiros nem armazenados no registo para utilizações futuras. 

 

Artigo 5.º 

Critérios do Concurso 
 

1. São elegíveis todos os estudantes do Instituto Superior Técnico beneficiários de bolsa de 

estudo pelos Serviços de Ação Social da Universidade de Lisboa, no presente ano letivo; 

2. As bolsas de 50% do valor de um dos cursos de línguas são atribuídas aos dois candidatos 

com a melhor média académica à data da candidatura; 

3. Em caso de empate, será escolhido o candidato que tiver submetido a candidatura primeiro; 

4. É da responsabilidade da AEIST a verificação de todos os requisitos e a seleção de acordo 

com os critérios supramencionados; 

5. No caso do vencedor se encontrar com o seu pedido de bolsa de estudo pendente, este terá 

de realizar o pré-pagamento do valor de inscrição no curso de línguas de preferência, sendo 

este valor reembolsável; 

6. No caso supramencionado, o vencedor terá até ao final do curso para receber a aprovação 

do seu pedido para ser elegível ao reembolso do valor do curso de línguas em que se 

inscreveu; 

7. Face à alínea anterior, caso o vencedor tenha o seu pedido rejeitado, não será elegível a 

concurso e, consequentemente, não será elegível ao valor da bolsa atribuída neste concurso, 
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neste caso, ao reembolso do valor correspondente ao montante pago aquando da inscrição 

no curso de línguas de preferência. 

 

Artigo 6.º 

Prazos do concurso 
 

1. O concurso decorrerá em três fases distintas: 

a) Inscrição e Entrega de Candidatura; 

b) Apuramento dos candidatos selecionados; 

c) Divulgação dos resultados. 

2. Cada fase terá prazos próprios, definidos em baixo: 

a) A entrega das candidaturas tem início às 00:00 do dia 22 de fevereiro de 2021 e término dia 

3 de março pelas 23:59; 

b) O apuramento dos vencedores será feito num período máximo de 5 dias úteis; 

c) A divulgação dos resultados será feita após o apuramento, através de e-mail. 

 

Artigo 7.º 

Publicação dos resultados 
 

1. Poderão ser anunciadas, no site da AEIST (https://aeist.pt/), as informações relativas aos 

seguintes pontos: 

a) Prazos do concurso; 

b) Regulamentos do Concurso; 

c) Outras informações ou esclarecimentos. 

2. Os candidatos selecionados serão notificados por e-mail ou telefone e, caso não respondam 

num período de 3 dias, perdem o direito à bolsa, sendo a mesma atribuída ao classificado 

imediatamente a seguir. 
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Artigo 8.º 

Casos Omissos ao Regulamento 
 

1. Qualquer situação que não esteja contemplada neste regulamento será resolvida pela AEIST; 

2. A participação no concurso implica a aceitação integral deste regulamento. 

 
 
 

 


