	
  

Cap Magellan e Império Seguros oferecem 12 bolsas
de estudo: de 1600€ cada!
Como todos os anos desde 2014, a Cap
Magellan e a Império Assurances renovam
bolsas de estudo destinadas a jovens lusófonos
em França. Mas quem é elegível? Como se
inscrever?
A associação Cap Magellan e a Império Assurances
et Capitalisation S.A., organizam uma nova edição
de Bolsas Cap Magellan - Império, evento
destinado a oferecer bolsas de estudos aos jovens
estudantes tendo em conta um equilíbrio entre o
mérito no percurso escolar e a situação social de
cada
candidato.
Este
projecto
destina-se
especialmente para alunos finalistas, xxx, ou a
frequentar o primeiro ano do ensino superior, no ano lectivo 2016-2017, quer se trate de uma instituição pública ou
privada em França metropolitana.
Este evento é organizado durante o ano de 2017, estando as candidaturas abertas até ao mês de Outubro e
referindo-se ao ano escolar de 2016-2017. O objectivo é conceder doze bolsas de estudo no montante de 1.600€
cada. O objectivo da atribuição dessas bolsas é recompensar os estudantes com mais mérito, cujo o percurso
escolar demonstre uma grande seriedade e um interesse pelos estudos. O jury seleccionará os estudantes mais
brilhantes e cujo o percurso chame a atenção pelo carácter modesto da sua situação social e/ou dos seus pais. Os
alunos, assim, convidados a concorrer, visto que um dos objectivos destas « Bolsas de estudos Cap Magellan Império 2017 » é precisamente ajudar os alunos mais necessitados com maior mérito. No entanto, a atribuição da
bolsa de estudos está condicionada ao prosseguimento de estudos no ensino superior.
As candidaturas às bolsas estão abertas aos jovens lusodescendentes ou aos jovens lusófilos que estudam
português, com idade entre os 15 e os 20 anos, e que cumprem todas as condições seguintes:
- residir em França metropolitana ;
- conclusão do ensino secundário em França, com “mention” Bom ou Muito Bom no “Bac” ;
- ser, durante o ano lectivo 2016-2017, estudante finalista ou a frequentar o 1º ano do ensino superior ;
- não benefeciar de alguma bolsa de carácter privado ou público, à excepcção das bolsas de estudos nacionais
(concedidas pelo Estado, de acordo com critérios de rendimento) ;
- não pertencer à família (pais ou filhos) de colaboradores, ou dos organizadores do evento « Bolsas de estudos Cap
Magellan - Império 2017 » ou de pessoas que estão associadas.
A selecção dos candidatos será realizada com base no histórico escolar e especialmente nos resultados obtidos no
secundário, no nível de português e no vínculo com a língua e a cultura portuguesa. O meio social será igualmente
um critério de selecção, o objectivo deste projecto é de ajudar os estudantes com maior motivação e com mais
mérito, favorecendo aqueles cujo meio social é mais modesto. As candidaturas serão avaliadas por um júri que se
reunirá para tomar decisões, no final de 2017, em data a determinar.
Cada um dos doze vencedores receberá uma bolsa de 1.600 euros (mil seiscentos euros).
Os formulários de candidatura e a lista dos documentos obrigatórios devem ser solicitados e enviados para a
associação Cap Magellan até 30 de outubro de 2017 (em correio registado) : Cap Magellan - Bolsas de Estudo Cap
Magellan / IMPERIO 2017 - 7, Avenue de la porte de Vanves - 75014 Paris.

Dossiers de candidaturas disponíveis em :
www.capmagellan.com
www.imperio.fr

Contacto de Imprensa :
communication@ capmagellan.org
+ 33 1 79 35 11 00

	
  

