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CIRCULAR INFORMATIVA N.º 2013/06 

AVISO - Candidaturas a bolsa de estudos 

Quer a ESEP, quer a Direção-geral do ensino superior (DGES), procedem com alguma regularidade a 

auditorias aos processos de candidatura a bolsa de estudos. 

No âmbito das últimas auditorias realizadas, foram detetadas algumas candidaturas que se 

encontravam em situação irregular por desconformidade entre os valores declarados e os documentos 

comprovativos solicitados. Duas das situações verificadas resultaram mesmo na instauração de 

processos disciplinares aos estudantes visados. 

Entre as falhas mais recorrentes destacam-se: 

 Confusão entre os conceitos de património mobiliário e de património imobiliário;  

 Preenchimento do formulário com valores por aproximação, estimativa ou 

arredondamento, quando o valor a registar deve ser exato. 

Assim, e porque o preenchimento da candidatura é da única e inteira responsabilidade do estudante, 

compete e é obrigação do mesmo informar-se, quer quanto ao significado, terminologia e alcance dos 

elementos exigidos no formulário de candidatura  para o que pode recorrer ao apoio do Gabinete de 

acompanhamento do estudante e inserção na vida ativa (GAEIVA) , quer quanto ao rigor dos 

factos/valores que declara. Acresce que, quaisquer esclarecimentos dos serviços da ESEP não dispensam 

a consulta do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, 

disponível para consulta no site da DGES. 

Motivos pelos quais, se informa que, em próximas auditorias, e após o presente esclarecimento, a ESEP 

não tolerará quaisquer divergências nos processos de candidatura resultantes da falta de zelo, 

responsabilidade e rigor no preenchimento dos respetivos formulários.  
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Sendo este processo indesejável para todas as partes alertam-se os estudantes para o cuidado, o rigor e 

a verdade das informações que prestam.  

Aos estudantes que já apresentaram as respetivas candidaturas alerta-se para a possibilidade de a 

reverem e obterem ou prestarem qualquer esclarecimento respeitante à mesma junto do GAEIVA. 

Porto e ESEP, 12 de agosto de 2013 

 

O Presidente 

 

(Paulo José Parente Gonçalves) 

 


