
ENTRADA 

 

DESPACHO 

Registo N.º___________  

Livro N.º_____________ 

Processo N.º__________ 

Em ____/_____/20___ 

 
O Funcionário 

 
___________________

_ 

 
À Vereadora para 

apreciação. 
 

Em  ____/____/20__ 

 
 

O Presidente da Câmara, 
 

___________________ 

 

BOLSAS DE ESTUDO 
 
Ano Lectivo 20____/20____ 
 
Boletim de  - Inscrição �                
 

- Renovação � 

 
Identificação do Candidato 
 
 

Nome_____________________________________________________________________ 
Filiação ___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Nascido a ____ de ______________ de ______________, em _______________________, 
freguesia de __________________________, concelho de _______________________, distrito 
de ________________________. 
Nacionalidade ____________________________ 
Estado civil  __________________ 
NIF n.º |___|___|___|___|___|___|___|___|___| 
B.I. N.º ____________________, emitido em __/__/_____, por _____________. 
Residência _____________________________________________________, na localidade de 
___________________________, freguesia de ____________________________ do concelho 
de ______________________________________,  
Telefone n.º __________________ Telemóvel n.º ______________________ 

 

Agregado Familiar 
 

Nomes Parentesco Idade Profissão Vencimento mensal 

     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 



Ano Lectivo anterior: 

Ano Lectivo 20___/20___ 

Estabelecimento de Ensino ______________________________________________ 

Curso _______________________________________________________________ 

Ano ______ 

 
Situação Escolar actual: 

Estabelecimento de Ensino ______________________________________________ 

Curso _______________________________________________________________ 

Ano ______ 

 
Benefícios: 

Beneficia de Bolsa de Estudo noutra instituição? 

Não � 

Sim �    Valor  ____________€ 

 
Tem pendente ou tenciona apresentar algum pedido de Bolsa de Estudo a outra 

entidade? 

Não � 

Sim �    Qual?  ______________________________________________ 

 

Despesas Permanentes (valores mensais): 

Despesas de saúde _________________€ 

Encargos com habitação (agregado familiar) ___________________€ 

Outras ______________________________________  Valor _______________€ 

Outras ______________________________________  Valor _______________€ 

 

Alojamento em tempo de aulas: 

Residência habitual do agregado familiar � 

Casa de familiar � 

Residência da instituição de ensino que frequenta � 

Quarto arrendado �  Valor __________€ 

Outra    �  Qual? ______________________________ 

 

 

 



Outros elementos que o candidato considere que podem contribuir para uma melhor 

apreciação do processo: 

_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

 

DOCUMENTOS ANEXOS 
 

Junta os documentos abaixo assinalados com X: 
 
        - Fotocópia do Bilhete de Identidade 
 

        - Fotocópia do Número de Identificação Fiscal 
 

a)  - Documento emitido pelo estabelecimento de ensino onde o candidato esteve matriculado no 
ano lectivo anterior, comprovativo de que obteve aproveitamento; 

 

b)  - Certificado de matrícula no ano lectivo a que respeita a atribuição da bolsa de estudo no 
estabelecimento de ensino superior; 

 

        - Declaração da composição do agregado familiar emitida pela Junta de Freguesia da 
área de residência 

 

- Atestado de residência há mais de 1 ano no concelho 
 

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

  
- Fotocópia dos recibos de vencimento dos elementos do agregado familiar que exerçam 
actividade profissional ou fotocópia do comprovativo do valor da pensão, no caso de 
pensionista, e em caso de pais separados judicialmente, fotocópia dos recibos de cada um; 

 

d)  - Documento comprovativo da situação de desemprego (caso algum dos elementos do 
agregado familiar esteja desempregado); 

 

e)  - Declaração dos bens patrimoniais do agregado familiar passada pelo Serviço de Finanças da 
área de residência, e em caso de pais separados judicialmente, relação dos bens patrimoniais 
de cada um. 

 
Declaro, por minha honra, que todas as informações constantes no presente Boletim 
correspondem à verdade. 

 

Aljustrel, ____ de _______________________ de ________. 
 
 

O/A Candidato(a), 
 

___________________________________________________ 

 



A preencher pela Câmara Municipal de Aljustrel 
 

 

Apreciação Final: 

Sem direito a Bolsa de Estudo   

 
Com direito a Bolsa de Estudo                          Valor ___________ € 

 

Fundamentação: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 
 

 

Destacar e entregar ao requerente: 

 
 

 
 

BOLSAS DE ESTUDO 
 

 

Nome do aluno: _______________________________________________________ 

 

Assinatura do funcionário: ______________________________________________ 

Entregue em: ___/___/_____ 
 
N.º de Processo: _________ 


