A candidatura pode ser submetida nos 20 dias úteis subsequentes à matricula/inscrição na ESEP.
Caso tenha ocorrido alteração da situação económica no âmbito da COVID-19
ou venha a ocorrer alteração de rendimentos no decurso do ano letivo, poderá
submeter requerimento de reapreciação do processo tendo em vista, conforme os casos, a atribuição de bolsa de estudo ou a alteração do valor da bolsa
de estudo atribuída.

https://videoconf-colibri.zoom.us/j/85028560666

São elegíveis os estudantes cujo rendimento anual per capita não ultrapasse
os 8 962,05€ por cada elemento do agregado. (Exemplo: Agregado de 3 pessoas, pai 13.000€ + mãe 13.000€ = 26.000€/3 = 8 666€, logo, poderia ter
direito a bolsa). O complemento de alojamento é atribuído mediante a entrega
de contrato e recibos de renda mensais, tendo o limite de 263€ para os alojados nos concelhos do Porto e Matosinhos, 241€ nos concelhos de Vila Nova
de Gaia e Maia e 219,41€ nos restantes.

Como submeter a candidatura a bolsa e requerer o complemento de
alojamento?
O requerimento para atribuição de bolsa de estudo e complemento de
alojamento é submetido exclusivamente online, através da plataforma
de bolsas (BeOn), disponível em https://www.dges.gov.pt/wwwBeOn/.






Se ainda não tem credenciais de acesso à plataforma de bolsas
da DGES (BeOn),dirija-se ao técnico de ação social da ESEP (Dr.
José Pereira), ou através do email acaosocial@esenf.pt.
Se já submeteu a candidatura a bolsa, deve aguardar pelo resultado e manter atenção às notificações que serão enviadas através
da plataforma de bolsas.. Os processos são analisados pelo técnico de ação social da ESEP.
Se for bolseiro deslocado, poderá aceder a um complemento de
alojamento ente 219,41€ e 263,00€/mês, mas, para isso, necessita de entregar o contrato e todos os meses os recibos de renda.

http://estudar.esenf.pt/acao-social/

https://estudar.esenf.pt/apoio-ao-estudante/

O atendimento técnico presencial e individual continuará a realizar-se por marcação e pelo SIGAI/SKYPE

Para mais informações dirija-se ao Gabinete de Ação Social, por email (acaosocial@esenf.pt),
por agendamento no SIGAI/SKYPE, por telefone (225 073 500) ou presencialmente, nos horários que se encontram determinados no sítio da internet (www.esenf.pt)

Contactos: +351 225 073 500

Ação Social: acaosocial@esenf.pt

Apoio ao Estudante: apoio.estudante@esenf.pt

Empregabilidade: bolsaemprego@esenf.pt

