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BOLSAS DE ESTUDO - 2020/2021 

Curso de Mestrado, curso preparatório de Estudos Pré-universitários 

(“Ano Zero”) e Cursos Técnico Superior Profissional 

 

BOLETIM de CANDIDATURA  

 

IV – AGREGADO FAMILIAR: (preenchimento obrigatório) 

 

 

 

 

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 _________________________________________________________________ 

NIF: _______________ BI ou Cartão do Cidadão n.º _____________________  Validade: ___/___/___  

Tempo de residência no concelho ___________________________ 

  
II – RESIDENCIA: (preenchimento obrigatório) 

Morada: ____________________________________________________________________________ 

Cod. Postal _____- ____ Freguesia ___________Concelho _____________ Distrito ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefone ou Telemóvel (contacto permanente) _______________________________________ 

Email: _______________________________________________________________________ 

 

III – SITUAÇÃO ESCOLAR DO CANDIDATO: (preenchimento obrigatório) 

Curso e ano que frequenta: _______________________________________________________ 

 Estabelecimento de ensino:_______________________________________________________ 

Nome Parentesco Idade Estado 

Civil 

Profissão Hab. 

Literárias 

Naturalidade 
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Nota: Deverá proceder ao preenchimento de todos os campos do formulário, com letra legível, certifique-se 

que os seus dados pessoais estão corretos assim como os contactos de telefone e mail. 

 

 

 

 

V – ENCARGOS MÉDIOS MENSAIS DO CANDIDATO (preenchimento obrigatório)  

[Alojamento, Transporte, Material escolar, Alimentação, Outros (propinas, etc)] 

Discriminação Valor Total  

Propinas € 

Alojamento € 

Transporte € 

Material escolar € 

Alimentação € 

Outros € 

Total € 

 

VI – BENEFICIOS SOCIAIS (preenchimento obrigatório) 

 

Para o presente ano letivo solicitou bolsa ou subsídio a outra entidade?  Sim       Não 

Qual? ______________________________________________                __ 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 respetivo valor. 

VII – TERMO DE RESPONSABILIDADE: (preenchimento obrigatório) 

Declaro por minha honra assumir inteira responsabilidade, nos termos da Lei, pela exatidão de todas as  

Declarações prestadas. 

______________________________, _________ de  __________________, de _______ 

O Candidato 

 

__________________________________________ 

CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO  

 

BOLETIM  CANDIDATURA   
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Anexo I 

Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais  

O/a Candidato/a assegura a veracidade dos dados constantes no presente formulário. É reconhecido o direito 

de consultar e atualizar os seus dados pessoais depositados junto do Município, bem como o direito de os 

corrigir e/ou editar. Os dados recolhidos não serão objeto de atividades de marketing e/ou telemarketing. 

O/a Candidato/a, desde já, consente a recolha e tratamento informático dos seus dados, autorizando que o 

Município de Almodôvar insira esses dados numa base apropriada. 

O Município de Almodôvar responsabiliza-se pela proteção desta base de dados e dos dados nela existente e 

assegura que os dados fornecidos servem apenas para os fins constantes do presente formulário. Os dados 

constantes do presente formulário serão conservados durante o decorrer do processo, podendo o Candidato 

solicitar a sua eliminação aquando do término do processo.  

Caso nada seja dito, o processo será objeto de tratamento adequado, nos termos previstos na Portaria n.º 

412/2001, de 17 de abril (Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais). 

 

Eu, ____________________________________________________________, na qualidade de 

__________________________________________________________________ declaro que:  

 Presto o meu consentimento para o tratamento informático dos dados pessoais constantes do presente 

formulário, autorizando que o Município de Almodôvar insira esses dados em base apropriada, para os fins 

constantes do mesmo.  

 Tomei ainda conhecimento que este consentimento poderá ser retirado a qualquer momento. 

Mais declaro que todos os dados constantes do presente formulário correspondem à verdade. 

 

Almodôvar, _____de__________________ de 2020 

 

 _____________________________________ 

Assinatura do/a Declarante / Representante Legal 

 

 


