


	

 
ABERTURA DE CONCURSO 

 

BOLSAS DE ESTUDO 
PARA 

APERFEIÇOAMENTO 
ARTÍSTICO 2020/2021 

 
SUBMISSÃO DE CANDIDATURAS ATÉ 

11 DE JUNHO DE 2021 (12h30) 
      

REGULAMENTO 
  
1. Patrocinadas pelos Clubes Rotários de Lisboa-Estrela e de Lisboa-Benfica, em cooperação com a 
Escola Artística de Música do Conservatório Nacional, as bolsas de estudo objeto do presente concurso 
apoiam a participação de alunos em cursos de aperfeiçoamento artístico de curta duração, no país ou 
no estrangeiro, sempre na qualidade de executantes. 
  
2.  As bolsas destinam-se a alunos da EAMCN que, no presente ano letivo, frequentam os 11º e 12º 
anos do curso Secundário (7º e 8º graus de Instrumento) ou o 2º e 3º anos do Curso Profissional.  
  
3. Cada aluno poderá submeter uma candidatura para um único curso de aperfeiçoamento. Não serão 
aceites candidaturas que solicitem apoio para mais do que um curso. 
 
4.  É da competência da Diretora da EAMCN e de um Júri constituído por docentes por si designados, 
a decisão relativa à atribuição das bolsas aos candidatos selecionados, da qual não haverá recurso.  
 
5. REQUISITOS DE CANDIDATURA 
Para efeito da candidatura, deverão ser preenchidos os seguintes requisitos:  
5.1. Ter obtido na disciplina principal (Instrumento) média de classificação igual ou superior a 16 valores 
nos 1º, 2º e 3º períodos do corrente ano letivo (a classificação correspondente ao 3º período, será 
verificada pelo Júri). O aluno deve apresentar, pelo menos, dois períodos letivos com elementos de 
avaliação. 
 
5.2.  Apresentar avaliação positiva a todas as disciplinas do seu curriculum (nos 1º, 2º e 3º períodos de 
2020/2021). 
 
 



	

6.  SUBMISSÃO DA CANDIDATURA   
6.1. Os documentos abaixo solicitados devem ser remetidos, preferencialmente, via e-mail, para o 
endereço brandaojma@emcn.edu.pt  
 
6.2. Alternativamente, o dossier de candidatura poderá ser entregue na Secretaria da Escola, contudo, 
não se dispensando o candidato, do envio de um e-mail para o endereço mencionado, comunicando a 
entrega dos documentos. 
 
6.3. O prazo para submissão das candidaturas termina às 12h30 do dia 11 de junho de 2021, 
independentemente de se tratar de uma submissão presencial ou via e-mail. Não serão aceites 
candidaturas após a hora designada, coincidente com o horário de encerramento ao público da 
Secretaria.  
 
6.4. Documentos a fornecer pelo aluno (sem os quais a candidatura não será válida): 
a) Ficha de Candidatura devidamente preenchida (em formulário próprio disponibilizado com este 
Regulamento em www.emcn.edu.pt);  
b)   Carta de recomendação redigida pelo respetivo professor de Instrumento; 
c)    Breve curriculum artístico, redigido pelo aluno (referindo expressamente a sua participação em 
atividades curriculares e extracurriculares da EAMCN); 
d)  Comprovativo da inscrição no curso desejado (caso já tenha sido efetuada) e informação sobre 
o curso (indicar endereço respetivo na internet).  
      
7. A decisão do Júri será formulada tendo em atenção: 
a) O percurso escolar e artístico do aluno, designadamente, a sua prestação nas disciplinas de 
Instrumento e de Classe de Conjunto, ou Projetos Coletivos, bem como o equilíbrio patente nos 
resultados das várias componentes da formação académica; 
b)  O seu grau de envolvimento e participação nas atividades artísticas e pedagógicas promovidas pela 
EAMCN; 
c)  A natureza artística do curso que pretende frequentar e o respetivo custo. 
      
8. O montante a atribuir a cada candidato poderá ir até 80% do custo total associado ao curso.  
  
9. Em caso de alteração das condições de participação no curso (nomeadamente, o cancelamento da 
inscrição ou uma alteração do estatuto de executante para ouvinte) o aluno deverá devolver o montante 
não utilizado da bolsa, para futura atribuição a outros candidatos. 
  
10. Os alunos contemplados deverão posteriormente fazer prova de frequência do curso, remetendo o 
respetivo comprovativo para o mesmo endereço de e-mail. O não cumprimento desta cláusula, obriga 
à devolução do apoio atribuído. 
 
11. Os resultados serão divulgados até 16 de junho, comprometendo-se os contemplados a estar 
presentes na cerimónia de atribuição das Bolsas, que terá lugar a 18 de junho. 
 
 
A Diretora da EAMCN 
Lilian Kopke 
Lisboa, 20 de maio de 2021 


