CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

BOLETIM CANDIDATURA
ANO LECTIVO 2017/2018
I – IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO: (preenchimento obrigatório)
Nome completo _______________________________________________________________________
Data de nascimento ___/___/_____

Natural da freguesia de __________________________________

Concelho de ______________________________ Distrito de _________________________________
Filiação: Nome do pai __________________________________________________________________
Nome da mãe _________________________________________________________________
BI ou Cartão do Cidadão n.º _____________________

Validade: ___/___/___

N.º de eleitor __________________ Tempo de residência no concelho ___________________________
II – RESIDENCIA: (preenchimento obrigatório)
Morada do agregado familiar __________________________________________________________
Cod. Postal _____- ____ Freguesia ___________Concelho _____________ Distrito _______________
Telefone _______________ ou Telemóvel (contacto permanente) _________________
Morada do aluno em tempo de aulas ____________________________________________________
Cod. Postal _______- _____ Freguesia ___________Concelho _____________ Distrito _____________
Tel. ____________________ ou Telemóvel (contacto permanente)___________________
Email: _________________________________________
Residência em aulas: Própria 

Arrendada 

Casa de familiares  Residência para estudantes 

III – SITUAÇÃO ESCOLAR DO CANDIDATO: (preenchimento obrigatório)
Curso: ______________________________________________________________________________
Que grau académico confere? Licenciatura  mestrado  (só para os cursos com mestrado integrado Processo
Bolonha)

Ano Lectivo de ingresso no Ensino Superior: ____/____ Que ano frequentou no ano lectivo anterior ____
Que ano vai frequentar no presente ano lectivo: _______
È possuidor de algum curso médio ou superior? Sim  Não  Especifique: _____________________
NOTA: Todos os campos do boletim são de preenchimento obrigatório

IV – INFORMAÇÕES RELATIVAS AO AGREGADO FAMILIAR: (preenchimento obrigatório)
4.1 - Composição do Agregado Familiar
Nome

Parentesco

Idade

Estado

Profissão

Hab. Literárias

VII – TERMO DE RESPONSABILIDADE: (preenchimento obrigatório)
Declaro por minha honra assumir inteira responsabilidade, nos termos da Lei, pela exactidão de todas as
declarações prestadas.

Naturalidade

Civil

______________________________, _________ de __________________, de _______

O Candidato

__________________________________________

4. 2 - Identificação dos irmãos que frequentam outros Estabelecimentos de Ensino
Nome

Estabelecimento
de Ensino

Curso

Ano

Localidade

Benefícios
Sociais

V – ENCARGOS MÉDIOS MENSAIS DO CANDIDATO (preenchimento obrigatório)
[Alojamento, Transporte, Material escolar, Alimentação, Outros (propinas, etc) ]
Discriminação

Valor Total
€

VI – BENEFICIOS SOCIAIS (preenchimento obrigatório)
Na prossecução dos seus estudos já teve apoio social?
Sim  Não 
De que entidade: ______________________________________________________________________________
Para o ensino:
Secundário 
Superior 
Benefícios Sociais no ano lectivo anterior :
- Bolsa
Sim 
Não 
Importância Mensal _________________€
- Alojamento
Sim 
Não 
Residª ___________________________________
Para o presente ano lectivo solicitou bolsa ou subsídio a outra entidade?
Qual? ______________________________________________

Sim 

Não

Valor da bolsa: _______________________€

Nos casos em que tenha sido solicitada bolsa de estudo a outra entidade é obrigatório a entrega do
documento comprovativo da atribuição ou não do benefício e respectivo valor, ou entrega do termo de
responsabilidade a indicar qual a situação

