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EDITAL
Atribui�ao de Bolsas de Estudo por Merito
Ano letivo 2015/2016
Considerando o Regulamento de Atribuic;:ao de Bolsas de Estudo por Merito a
Estudantes da Universidade Nova de Lisboa (RABEME/UNL), publicado em anexo ao
Diario da Republica 2a Serie, n° 250, de 30 de dezembro de 2016, no ambito do
Regulamento de Atribuic;:ao de Bolsas de Estudo por Merito a Estudantes de lnstituic;:6es
de Ensino Superior, publicado em anexo ao Despacho n° 13531/2009, na 2a Serie do
Diario da Republica n° 111, de 9 de junho, com as alterac;:6es introduzidas pelo
Despacho n° 1161/2017, na 2a Serie n° 170, de 4 de setembro de 2017, adiante e
abreviadamente designado por Regulamento, a Escola Nacional de Saude Publica, nos
termos do artigo 6° do RABEME/UNL, ap6s aplicac;:ao dos criterios constantes no artigo
5° do Regulamento, concretamente, a) no ano letivo a que se refere a atribuic;:ao da
bolsa tenha obtido aprovac;:ao em todas as unidades curriculares que integram o piano
de estudos do ano curricular em que se encontrava inscrito; b) a media das

classificac;:6es das unidades curriculares a que se refere a alinea a) nao tenha sido
inferior a Muito born (16), selecionou o estudante Adilson Passes da Costa Marques, do
Mestrado em Saude Publica, que obteve a classificac;:ao de 19 valores, para atribuic;:ao
da Bolsa de Estudo por Merito no ano letivo 2015/2016.
De acordo com o n° 6, do artigo 8° do RABEME/UNL poderao ser apresentadas
reclamac;:6es nos termos, e para os efeitos, do artigo 121° e seguintes do C6digo de
Procedimento Administrative.

Escola Nacional de Saude Publica, 12 de junho de 2019
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