Aviso de Abertura de Candidatura
Edição 2021/2022
Prémio Clementina Carreira dos Santos
O Conselho de Administração de CONSTRUÇÕES JJR & FILHOS SA, faz saber que estão abertas, de 1 de
julho a 30 de outubro de 2022, as candidaturas para atribuição do prémio Clementina Carreira dos Santos.
O valor do prémio atribuir aos candidatos relativo ao bom desempenho escolar obtido no ano letivo de
2021/2022 tem o seguinte montante pecuniário:
1. 75€ para os alunos do 1.º ciclo – 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano de escolaridade;
2. 100€ par os alunos do 2.º ciclo – 5 e 6.º ano de escolaridade;
3. 125€ para alunos do 3.º ciclo – 7, 8 e 9.º ano de escolaridade;
4. 300€ para os alunos de ensino secundário - 10, 11 e 12º e ensino profissional 10, 11 e 12.º;
5. 500€ para os alunos de licenciatura do ano de curso que frequenta;
6. 700€ para os alunos de mestrado.
Considera-se como bom desempenho o resultado escolar:
1. No 1.º ciclo - 1.º, 2.º, 3.º e 4.º ano de escolaridade, a obtenção de “bom” cumulativamente nas
disciplinas de Português, Matemática e Estudo do Meio;
2. No 2.º e 3.º ciclo, a obtenção de aproveitamento “bom” com média final de ano de escolaridade
igual ou superior a 4,0;
3. No ensino secundário, a obtenção de uma média superior ou igual a 15 valores (150
pontos).
4. Na licenciatura, a obtenção de uma média superior ou igual a 15 valores no ano do curso que
frequenta;
5. No mestrado, obtenção de classificação final mínima de 15 valores.
Para efetuar a respetiva inscrição, os interessados devem apresentar no Departamento de Recursos
Humanos em suporte papel ou digitalmente para o endereço recursoshumanos@jjr.pt, os seguintes
elementos:
1. Documento de Identificação Civil do candidato;
2. Ficha informativa de avaliação do aluno emitida pelo estabelecimento de ensino que frequenta
e/ou certificado do estabelecimento de ensino com a média obtida no ano 2021/2022.
O presente aviso não dispensa a consulta do regulamento disponível em www.jjr.pt
Quinta da Sardinha, 30 de junho de 2022

