Bolsa de Estudo 2020/2021
Ensino Secundário, Curso Técnicos Superiores Profissionais e Ensino Superior –

- Boletim de Candidatura-

(Data de entrada)

I – Identificação do(a) candidato(a)
Nome:
Morada:

Localidade:

Código Postal

-

Freguesia:

Data de Nascimento:

/

/

Naturalidade:

B.I/Cartão do Cidadão n.º

Validade

NÚmero de Contribuinte:

/

/

N.º Segurança Social

.

Telefone:

Telemóvel:

Email:

Filiação:

e

de
.

II – Residência do aluno durante o ano letivo
(a preencher só no caso de não coincidir com o domicilio do agregado)

Residência em aulas:
-

Código Postal:

Concelho:

Permanente

Distrito

Arrendada

Casa de Familiares

Telf:
Casa de amigos

Outro:

Distância da residência permanente do agregado familiar ao local de aulas:

km.

III – Situação escolar do(a) candidato(a):
Ensino Superior

Ensino Secundário

Ano que vai frequentar:

CTeSP

Curso:

Estabelecimento de ensino:
Horário:

Diurno

Noturno
Ano de entrada no estabelecimento de ensino: _

Regime:

Normal

Trabalhador/estudante

.

Outro

NÚmero total de disciplinas do Curriculum, relativo ao ano anterior:
Obteve aproveitamento, no ano anterior, em todas as disciplinas?

Sim

Não

Mencione as disciplinas em que não obteve aproveitamento, bem como aquelas em que não se inscreveu
e

que

complementariam

o

Curriculum
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do

ano

anterior:
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.
(Anexar declaração de matrícula do ano que vai frequentar. Anexar declaração do estabelecimento de ensino onde o candidato
esteve matriculado no ano letivo anterior, comprovando que obteve aproveitamento)

IV – Composição do agregado familiar:
(ATENÇÃO: O agregado familiar é constituído por todas as pessoas que vivem em comunhão de bens e habitação,
independentemente da idade e da situação profissional.)

1 – O AGREGADO FAMILIAR É COMPOSTO POR:
Nome
1

Data de
Nascimento

Parentesco

Estado
Civil

Situação
Profissional

Candidato

2
3
4
5
6
7

CONFIRMAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DO AGREGADO PELA JUNTA DE FREGUESIA

Confirmamos a composição do agregado familiar supra mencionado, composto por
o candidato) e a sua residência neste concelho há

Data

/

pessoas (incluir

anos.

/

O Presidente da Junta:
(Nota: É obrigatório o selo branco. Pode o requerente optar por juntar esta declaração em documento à parte, sendo que tem de
igualmente ser assinado, datado e conter o selo branco.)

V – Situação de irmãos estudantes:
Nome

Estabelecimento de
Ensino/Localidade

1
2
3
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benefícios sociais? Qual?
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4
(Anexar confirmação de matrícula do (s) irmão (s).)

VI – Rendimentos:
1 - REMUNERAÇÕES MENSAIS DO AGREGADO
(Ex: Vencimento, Reformas, Pensões, Subsidio de desemprego e doença, RSI, Cursos de formação, Complemento
solidário para idosos, Pensão de sobrevivência, Pensão de alimentos, etc…)

Proveniência

Nome

Entidade

(Pensão/vencimento/…)

Valor
Mensal

(Anexar respetivos comprovativos)

2

– RENDIMENTO ANUAL DO AGREGADO FAMILIAR (conforme a última declaração de IRS):
€.

(Anexar fotocópia da última declaração de IRS referente a todos os elementos do agregado ou Certidão de Isenção. Anexar
fotocópias dos comprovativos dos vencimentos, pensões, subsídios e demais rendimentos que abonem o agregado. Anexar a
declaração de CRSS dos elementos do agregado familiar que não aufiram qualquer rendimento, maiores de 18 anos.)

3 – OUTROS DADOS:
a) Caso o pai / mãe ou ambos sejam emigrantes, indique o país
Há quantos anos?

Rendimentos que aufere:

b) Se já foram emigrantes, em que país?
Recebe alguma pensão/reforma? Sim

Quantos anos?
valor:

Não

(Anexar comprovativos dos valores auferidos)

VII – Encargos do agregado familiar
1 – A HABITAÇÃO DO AGREGADO É:
Própria;

Empréstimo bancário? Não

Sim

;

Arrendada; valor da renda:
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Outras; A que titulo?
(Anexar fotocópia do comprovativo da renda ou da prestação mensal da amortização do empréstimo.)

2 - DESPESAS MAIS RELEVANTES DO AGREGADO FAMILIAR:
(ex. Despesas obrigatórias de saúde, despesas com água, luz, gás, etc..)

Discriminação das despesas (água, luz, saúde, etc…)

Valor mensal

Total de despesas:
(Anexar comprovativos das despesas (ex. recibos…))

3 – ENCARGOS MENSAIS DO CANDIDATO: (NOTA: mera estimativa. Os comprovativos destes encargos serão solicitados em
fase posterior):

Alojamento:
Material escolar:

Propinas:

Transporte:

Alimentação:

Outros (especificar):
Total estimado:

VIII - OUTROS BENEFICIOS SOCIAS:
1 - No ano letivo anterior beneficiou de Bolsa de Estudo?

Sim

Não

Se sim, indique o montante mensal e a sua duração:
De que entidade(s)?
Foi contemplado com residência/alojamento?

Sim

Não

2 - No presente ano letivo foi-lhe atribuída Bolsa de Estudo? Sim

; Não

; Aguarda despacho

Se sim, indique o montante mensal e a sua duração:
De que entidade (s)?
Está contemplado com residência/alojamento? Sim

Não

Aguarda despacho

IX – OUTRAS INFORMAÇÕES:
1 - O candidato encontra-se empregado?

Sim

Não

Se sim, qual a profissão?
2 - O candidato já esteve empregado?

Vencimento:
Sim

Não

Se sim, qual a Última profissão exercida?
Qual a data e o montante do Último vencimento recebido?
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3 – Condições de saÚde do agregado:
3.1 – Existem doenças graves ou permanentes dalgum elemento do agregado? Não
De quem?

Sim

Doença?

3.2 – Alguns dos elementos do agregado é portador de deficiência?
Não

Sim

Quem?

Tipo

(Em caso de deficiência de algum elemento do agregado, apresentar documento comprovativo, com indicação do
grau de deficiência/incapacidade.)

IMPORTANTE
1. Leia com atenção o Regulamento Municipal para a atribuição de Bolsas de Estudo.
2. A Câmara Municipal pode, a qualquer momento, solicitar aos candidatos elementos complementares
julgados necessários para análise do processo, os esclarecimentos que entenda convenientes, ou proceder
a averiguações por qualquer outra forma.
3. Sempre que se verifique qualquer alteração dos elementos declarados, deve a mesma ser
obrigatoriamente comunicada à Câmara Municipal, sob pena de incorrer em omissão de elementos de
análise, constituindo esta situação causa de cessação da bolsa, nos termos do artigo 15.º do regulamento.

DECLARAÇÃO DE HONRA
(Preenchimento obrigatório sob pena de exclusão: artigo 8.º do regulamento)

O(a) signatário(a) declara, sob compromisso de honra, ter conhecimento das condições e obrigações
constantes do Regulamento Municipal para Atribuição de Bolsas de Estudo da Câmara Municipal de
Penedono e assumir inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas no presente
boletim de candidatura e no decorrer de todo o processo. Declara ainda ter conhecimento que a
prestação de falsas declarações ou omissões de dados neste boletim, será punida com:
1. Perda imediata da Bolsa de estudo;
2. Restituição integral e imediata de todas as importâncias recebidas.
Penedono,

/

/

Assinatura do candidato

Assinatura do encarregado de educação

(para candidatos maiores de idade)

(para candidatos menores de idade)

(conforme o B.I/C.C)

(conforme o B.I/C.C)
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Lista de Documentos a Apresentar
(cnfr. Artigo 8.º do regulamento)

1)

Documentos de identificação do agregado familiar:

a) Fotocópia do Bilhete de Identidade ou Cartão do Cidadão de todos os elementos;
b) Fotocópia do NÚmero de Identificação Fiscal de todos os elementos;
2)

Documentos relativos à situação escolar:

a) Documento emitido pelo estabelecimento de ensino, onde o candidato esteve matriculado no ano letivo
anterior, comprovando que obteve aproveitamento;
b) Certificado de matrícula no ano letivo a que respeita a atribuição da bolsa de estudo;
c) Declaração emitida pelo estabelecimento de ensino relativa à existência, ou não, de outras bolsas de
estudo, onde, sendo o caso, deverá constar o respetivo montante;
3)

Documentos relativos aos rendimentos do agregado familiar do candidato:

a) Fotocópia da Última declaração de IRS e/ou IRC referente a todos os elementos do agregado familiar a
viver em economia comum; (Nota: em caso de pais separados judicialmente, a última declaração de IRS e/ou IRC
de cada um);

b) Fotocópia dos recibos de vencimento de todos os elementos do agregado familiar que exerçam
atividade profissional e/ou fotocópia do comprovativo do valor da pensão, no caso de pensionistas; (Nota:
em caso de pais separados judicialmente, fotocópia dos recibos de cada um);

c) Extrato das remunerações da Segurança Social ou documento equiparado, bem como comprovativo
das pensões e/ou subsídios que abonem o agregado;
d) Declaração do escalão de rendimentos da Segurança Social;
4)

OUTROS DOCUMENTOS:

a) Recibo da renda da habitação onde reside o agregado familiar ou documento comprovativo dos
encargos com empréstimo bancário referente à aquisição de habitação própria;
b) Documento comprovativo da situação de desemprego (Nota: Só no caso algum dos elementos do agregado
familiar estar desempregado);

c) Declaração da composição do agregado familiar, emitida pela Junta de Freguesia. (Nota: No caso de não
preenchimento da declaração prevista no ponto 1 do número IV).

d) Documento comprovativo da matrícula em estabelecimento de ensino de outros elementos do
agregado familiar; (Nota: só no caso de preenchimento do ponto V).
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