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I – ÂMBITO 

 Aplicável à verificação das candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo e ao sistema de auditoria. 

II – OBJETIVOS 

 Monitorizar e controlar o cumprimento do regulamento de atribuição de bolsas de estudo a estudantes do ensino 

superior. 

 Verificar a conformidade do processo de candidatura a bolsa de estudo, designadamente, a confrontação dos 

dados declarados pelo estudante no requerimento e as provas documentais obtidas em sede de auditoria. 

 Reanalisar as candidaturas identificadas com erros. 

III – INFORMAÇÕES GERAIS 

A - DEFINIÇÕES 

 Não aplicável. 

B - ORIENTAÇÕES QUANTO À EXECUÇÃO 

 Na realização de auditorias internas às bolsas de estudo deve-se ter em conta os princípios definidos no 

procedimento de desempenho e melhoria (PG.13). 

 A verificação das candidaturas, será efetuada, sempre que possível, por um técnico distinto daquele que efetuou 

a análise inicial do processo de candidatura. 

 Quando da sequência da verificação resulte uma alteração do resultado da bolsa, o candidato é notificado da forma 

para efetuar os acertos ou reposições. 

 A deteção de irregularidades dará origem aos seguintes procedimentos, quando aplicáveis: 

o Correção imediata dos valores atribuídos a título de bolsa; 

o Cancelamento da atribuição da bolsa, com a consequente devolução dos valores já pagos; 

o Remessa do relatório ao presidente para apreciação e aplicação de medidas disciplinares, caso 

aplicável; 

o Comunicação à DGES para conhecimento e respetivos efeitos. 

 

IV – RECURSOS 

 Plataforma SICABE. 

V – AÇÕES 

Ação Responsabilidade 

1. Elaborar o plano de verificação sistemática às bolsas de estudo (MOD.159). GAQA 

2. Realizar a verificação:  

2.1. Listar os bolseiros. GAEIVA 

2.2. Selecionar os processos escolhidos aleatoriamente, de acordo com o 

plano de monitorização e medição (MOD.158).  

Presidente 

2.3. Atribuir os processos selecionados ao técnico GAEIVA. Presidente 
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Ação Responsabilidade 

2.4. Reverificar cada um dos processos e solicitar os documentos: GAEIVA 

2.4.1. Confirmar os dados pessoais;  GAEIVA 

2.4.2. Confirmar a informação académica; GAEIVA 

2.4.3. Confirmar os valores que constam das declaração de IRS e 

respetiva nota de liquidação; 

GAEIVA 

2.4.4. Confirmar a composição do agregado familiar e morada fiscal, 

extratos da segurança social, património mobiliário (referente a 

31/12 do ano civil anterior à candidatura) e património imobiliário 

(à data da candidatura). 

GAEIVA 

3. Registar as reverificações realizadas e corrigir as candidaturas, se aplicável. GAEIVA 

3.1. Reprocessar a candidatura, se aplicável. GAEIVA 

4. Emitir despacho. Presidente 

5. Acionar o direito de audiência prévia, se aplicável. Estudante 

6. Analisar a oposição/reclamação à decisão provisória, se aplicável. GAEIVA 

7. Realizar um relatório da verificação (MOD.156), indicando os resultados e 

enviar o relatório ao GAQA. 

GAEIVA 

8. Auditar os dados da verificação sistemática conforme plano de monitorização 

e medição (MOD.158) e elaborar o relatório de auditoria (MOD.34). 

GAQA 

9. Submeter os relatórios ao Presidente. GAQA 

10. Analisar os relatórios.  Presidente 

11. Decidir as medidas a tomar e emitir despacho. Presidente 

12. Instaurar o processo disciplinar, de acordo com o regulamento de aplicação 

do estatuto disciplinar do estudante, caso aplicável.  

Presidente 

13. Comunicar à DGES para conhecimento e respetivos efeitos. GAEIVA 

14. Avaliar a pertinência de implementar ações necessárias decorrentes da 

auditoria realizada. 

Presidente 

15. Verificar a eficácia das ações implementadas.  GAQA 

16. Analisar o risco associado à eficácia das ações implementadas. CPC 

17. Verificar a necessidade de revisão do PGRCIC. CPC 

VI – FLUXOGRAMA 

 Não aplicável. 

VII – DOCUMENTOS ASSOCIADOS 

 Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC). 

 Regulamento de aplicação do estatuto disciplinar do estudante. 

 PG.13 – Desempenho e melhoria. 

 MOD.34 – Relatório de auditoria. 

 MOD.156 – Relatório de verificação sistemática às bolsas de estudo. 

 MOD. 158 – Plano de monitorização e medição. 

 MOD.159 – Plano de verificação sistemática às bolsas de estudo. 


