FAQ Bolsas de Estudo 2021/22

1- Como posso ter a certeza que a minha candidatura foi submetida com
sucesso?
A sua candidatura será considerada efetivamente realizada quando, após ter sido
submetida, for direcionado para uma nova página em que constará uma mensagem com
a referência que lhe foi atribuída. A partir daí será possível gerar um PDF com o
comprovativo de candidatura e respetiva referência. O comprovativo também será
enviado para o email associado à candidatura. Caso isto não aconteça, deverá tentar
novamente. Por favor, confirme se o email não está no SPAM.

2- Como posso saber o estado do meu processo?
Poderá consultar o estado do seu processo em http://funchalapoia.cmfunchal.pt/ensinosuperior, colocando a referência da sua candidatura.

3- Como são efetuados os pagamentos à Bolsa de Estudo?
Os pagamentos serão efetuados por transferência bancária para o NIB entregue na
candidatura. Os pagamentos são efetuados em tranches, tendencialmente no valor de
250€. Aquando os pagamentos, o candidato ou a candidata será contactado/a por email.

4- Como saberei que tenho documentação em falta?
Os serviços entrarão em contacto via email, caso a candidatura não esteja corretamente
instruída. Também poderá consultar essa informação em http://funchalapoia.cmfunchal.pt/ensinosuperior.

5- Como entrego a documentação em falta?
Deverá enviar a documentação solicitada para ensino.superior@cm-funchal.pt.

6- Que informação deverá constar da Declaração de Matrícula?
A Declaração de Matrícula deverá referir o Curso e Universidade que o/a aluno/a se
encontra a frequentar, bem como o ano curricular. Este documento deverá vir assinado e
carimbado pelos Serviços do Estabelecimento de Ensino Superior.

7- É obrigatório entregar declaração da GES a referir se tenho ou não bolsa do
Governo Regional?
Solicitamos a entrega da Declaração da GES a alunas ou alunos que, no ato de
candidatura, refiram na Declaração de Honra que efetuaram pedido à Bolsa do Governo
Regional, independentemente do apoio ser concedido ou não.

8- Quando deverei entregar a resposta à Bolsa do Governo Regional?
A resposta da Bolsa do Governo Regional deverá ser entregue no prazo de 10 dias após a
notificação de decisão, quer seja o email de confirmação ou a Declaração passada pelo
Gabinete do Ensino Superior. Enquanto a resposta não for entregue nos nossos serviços,
a instrução da candidatura não estará concluída.

