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REGULAMENTO | 2019 
          - Bolsas de Estudo | Curso Ortodontia Clínica - 

 
 
O presente programa de Responsabilidade Social Empresarial pertence exclusivamente à empresa Figuras e Contextos, 
Lda, que através da sua marca EspaçORTO promove, organiza e desenvolve formações pós-graduadas na área da 
Medicina Dentária.  

1. Objecto 

Este programa visa facilitar o acesso a formação especializada em Ortodontia para médicos dentistas ou 
estomatologistas com menos de 30 anos de idade que se provem bons alunos e participantes activos no 
desenvolvimento da sua profissão.  
Serão atribuídas 10 (dez) Bolsas de Estudo no montante total de 22.000 euros (vinte e dois mil euros). 
As Bolsas de Estudo ora mencionadas são para uso exclusivo na frequência do ‘4º Curso de Ortodontia Clínica | 
Iniciação à Ortodontia’, composto por 24 meses dos quais 18 são com prática clínica em Pacientes. O Curso tem início 
em Outubro de 2019 e termina em Setembro de 2021. 

2. Candidaturas 

2.1. Idade Máxima em Dezembro de 2019 
30 anos de idade. 

2.2. Prazos para apresentação das Candidaturas 
Até 31 de Maio de 2019. 
Findo este prazo, os candidatos classificados nos 10 primeiros lugares serão contactados para procederem à sua 
inscrição. No caso de desistência serão contactados os candidatos listados a partir do 11º lugar em diante, até serem 
atribuídas as 10 Bolsas de Estudo. 
A qualquer momento pode a EspaçORTO alterar a data limite de apresentação das Candidaturas. Pode antecipar no 
caso de receber um elevado número de candidaturas ou atrasar se à data limite não atingir pelo menos 10. Em 
qualquer dos casos, a data de contacto com os candidatos pode ser alterada sem aviso prévio. 

2.3. Procedimento de Candidatura 
Enviar por e-mail para espacorto@orthoportugal.com os seguintes documentos: 
- Cópia do Cartão de Cidadão (apenas para confirmar a titularidade dos documentos e idade); 
- Cópia do cartão OMD; 
- Certificado de Habilitações completo com atribuição de notas de classificação por cada disciplina. Caso não esteja 
patente o nome ‘Ortodontia’ nas disciplinas, é necessário que o candidato informe quais as disciplinas que incluíram 
o tema Ortodontia nos conteúdos programáticos; 
- Currículo actualizado com todos os pormenores relacionados com a profissão nomeadamente apresentações orais 
e/ou posters em Congressos e similares; 

3. Atribuição das Bolsas de Estudo 

3.1. Cálculo das Classificações 
Os candidatos são ordenados de acordo com a classificação obtida em percentagem, de 0% a 100%, sendo o primeiro 
lugar atribuído ao candidato que obtiver a maior pontuação percentual de acordo com a fórmula seguinte: 

Critério Ponderação Avaliação 
Nota final de Curso 0% a 30% Por cada valor = 1,5% 
Nota de Trabalho final de Curso 0% a 30% Por cada valor = 1,5% 

Média das notas das disciplinas de Ortodontia 0% a 20% Por cada valor = 1% (média aritmética com 
arredondamento à centésima) 

Realização do trabalho final de curso em Ortodontia 0% a 10% Realizou = 10% / Não realizou = 0% 
Apresentações orais e/ou posters em Congressos 0% a 10% Realizou = 10% / Não realizou = 0% 

Totais 100% Nota final = Somatório dos critérios 
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3.2. Montantes e Distribuição das Bolsas de Estudo 
1º ao 2º Classificado = Montante de cada Bolsa de Estudo = 4.000 euros (total = 8.000 euros) 
3º ao 8º Classificado = Montante de cada Bolsa de Estudo = 2.000 euros (total = 12.000 euros) 
9º ao 10º Classificado = Montante de cada Bolsa de Estudo = 1.000 euros (total = 2.000 euros) 

3.3. Desempate 
Se no 2º, 8º e 10º lugar houver empate, os critérios utilizados, por ordem decrescente, são: 
1º A maior nota atribuída à média das disciplinas de Ortodontia; 
2º Ter realizado trabalho final de Curso em Ortodontia; 
3º Ter apresentações orais e/ou posters em Congresso; 
4º A maior nota do Trabalho Final; 
5º A maior nota final de Curso. 
Se mesmo assim houver empate, este será decidido em entrevista com a EspaçORTO. 

3.4. Utilização do montante atribuído pela Bolsa de Estudo 
O Candidato utiliza o montante atribuído de acordo com a sua classificação de uma das duas seguintes formas: 
- Opção A) Se optar por pagar integralmente o Curso de Ortodontia Clínica, o montante da Bolsa de Estudo é deduzido 
automaticamente ao montante do Curso a pagar integralmente; 
- Opção B) Se optar por pagar em anuidades o Curso de Ortodontia Clínica, o montante da Bolsa de Estudo é dividido 
por 2 e deduzido automaticamente a cada anuidade, 
- Opção C) Se optar por pagar mensalmente o Curso de Ortodontia Clínica, o montante da Bolsa de Estudo é dividido 
pelos 24 meses de curso e deduzido automaticamente ao montante de cada mensalidade. 

3.5. Inscrição no Curso de Ortodontia Clínica 
O valor da inscrição deverá ser pago por todos os bolseiros com benefício de 50% de desconto. 
A inscrição tem que ser realizada e paga no prazo máximo estipulado aquando a comunicação da EspaçORTO de que 
lhe foi atribuído a Bolsa de Estudo de acordo com a sua Classificação, habitualmente 1 semana após a comunicação. 
Ultrapassando esse prazo, perderá o direito à Bolsa de Estudo e esta passará para o candidato seguinte. 

3.6. Publicidade e Divulgação 
Ao aderirem a este programa os Premiados aceitam a utilização da sua imagem e dados pessoais para efeitos de 
marketing e publicidade do programa para que este possa atingir o maior número de potenciais interessados. 

4. Inscrição no Curso de Ortodontia antes da atribuição da Bolsa de Estudo 

Pode a qualquer momento um médico dentista inscrever-se no Curso, preenchendo o Formulário de Inscrição online 
e realizando o pagamento da Inscrição, mesmo antes de saber se lhe foi atribuído a Bolsa de Estudo. Desta forma, 
recebendo ou não a Bolsa de Estudo, assegurará a sua vaga no curso que está limitada a 18 vagas. 

5. Valores apresentados 

Todos os valores mencionados neste Regulamento são isentos de IVA. 
 
 
 
Lisboa, 18 de Março de 2019 
A EspaçORTO 
 
 


