“UNIVERSIDADE JÚNIOR 2018”

Os critérios de seleção a aplicar serão os seguintes:
Um) No segundo e terceiro ciclo será considerada mínima a média de três virgula cinco
valores. No décimo e décimo primeiro ano, bem como para o ensino profissional será
considerada a nota mínima de catorze valores.
Dois) Na seleção dos alunos será dada preferência aos alunos que ainda não tenham
participado em edições anteriores da Universidade Júnior, apoiados pela Câmara Municipal de
Montemor-o-Novo
Três) Melhor desempenho escolar, tomando como referência a média das classificações
obtidas em todas as disciplinas, no primeiro e segundo período do presente ano letivo.
Quatro) Em caso de empate, será dada prioridade aos alunos beneficiários de ação social
escolar (escalão “A” e escalão “B” para os alunos do segundo e terceiro ciclos e escalão “A”,
“B”, ou “C” para os alunos do secundário e profissional).
Cinco) Em caso de empate, será dada prioridade ao aluno que tiver melhor média no segundo
período;
Seis) Para a seleção dos alunos do décimo e décimo primeiro ano, não serão considerados os
jovens com reprovação e/ou anulações de matriculas numa ou em várias disciplinas;
Sete) A seleção resultará da aplicação conjunta de todos os critérios anteriores.
Assim e de acordo com o atrás referido, serão selecionados:
a) seis alunos para o programa “Experimenta no Verão” (três alunos do quinto ano e três
alunos do sexto ano);
b) seis alunos para o programa “Oficinas de Verão” e “Oficinas Temáticas” (três alunos do
sétimo ano e três alunos do oitavo ano);
c) oito alunos para o programa “Verão em Projeto” (três alunos do nono ano, dois alunos
do décimo ano e três alunos do décimo primeiro ano)

A inscrição na décima quarta edição da Universidade Júnior, na semana de nove a treze de
julho de dois mil e dezoito e que eventuais casos omissos relativamente às normas e aos
critérios aprovados nesta reunião e descritos na presente ata seriam resolvidos, em reunião,
pelo mesmo em conjunto com os representantes da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo.

