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Boletim de Candidatura 

Nº ______/20___ 

BOLSAS DE ESTUDO 

Ensino Secundário  Ensino Superior 

 
 

I – IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

1. Aluno 
Nome Completo:  

 
Morada:  CP:  

 
 

 
Data de Nascimento: /         / Nº CC/BI:  NIF:  

 
2. Filiação 
Nome do Pai:  NIF:  

 
Nome da Mãe:  NIF:  

 
3. Residência do agregado familiar 
Morada:  CP:  

 
 

 
Contatos:   Email (para notificação):  

 
4. Residência do aluno em tempo de aulas 
Morada:  

 
Contatos:   Email: 

   

 

II – SITUAÇÃO ESCOLAR DO ALUNO (É obrigatória a apresentação de documentos comprovativos que constam do artigo nº 5º alínea 

b) e g) 

Estabelecimento de ensino que frequenta:  

  
Curso:  

  
Ano que frequenta:  Ano que frequentou anteriormente:   

  
Média final do ano anterior:  Média anual obtida nos últimos anos:      

  
Tem beneficiado de bolsa de estudo/outros apoios em anos anteriores? 

Sim Quais:  Não 

  
No ano letivo corrente candidatou-se à bolsa de estudo de outra entidade/estabelecimento de ensino? 

Sim Qual: 
 Não 
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III – COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR (É obrigatória a apresentação de documentos comprovativos que constam do 

artigo nº 5º alínea c)) 

Nº Nome  
Data de 

Nascimento 
 Grau Parentesco  Ocupação/Profissão 

1   /      /     

2   /      /     

3   /      /     

4   /      /     

5   /      /     

6   /      /     

7   /      /     

8   /      /     

9   /      /     

 

 

IV – RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR (É obrigatória a apresentação de documentos comprovativos nos termos do n.º 2, 

alínea d), e), f) do artigo 5º) 

Nome  Valor €  Proveniência* 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

* Referir se provêm do trabalho por conta própria, por conta de outrem, de pensões, subsídios de desemprego, outros.  

(Anexar IRS e documentos comprovativos) 

 

 

V – DESPESAS DO AGREGADO FAMILIAR (É obrigatória a apresentação de documentos comprovativos nos termos do n.º 2), 

alínea h) i) do artigo 5º, e do n.º 3 do artigo 5º) 

Tipo de despesas  Montante anual 

Habitação: renda/empréstimo bancário 
(até ao limite máximo de 12xRMMMG – nos termos do n.º3 do artigo 5º) 

  

   

Despesas de saúde resultantes de doença crónica    

   

Despesas mensais do aluno   
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VI – CONFIRMAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA 

A Junta de Freguesia/União das Freguesias de  

confirma para os devidos efeitos que  (nome do aluno): 

     

Tem residência no concelho de Penacova há, pelo menos, 3 anos; 

     

Reside na localidade de   

com os elementos identificados no ponto 3 do presente boletim de candidatura. 

     
Data: /         /     

  (Assinatura e carimbo) 

 

TERMO DE RESPONSABILIDADE 
O Encarregado/a de Educação assume inteira responsabilidade nos termos da Lei, pela exatidão de todas as 

declarações constantes deste boletim. Falsas declarações implicam, para além do procedimento legal, 

imediato cancelamento dos apoios atribuídos e reposição dos já recebidos. 

Localidade ________________, ______ de _______________________ de 20___ 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS 

 Fotocópia do CC/BI e NIF do aluno e Encarregado de Educação; 

 
Declaração do estabelecimento de ensino que comprove: 

  Frequência escolar 

  Aproveitamento escolar no ano anterior 

  Prova da média escolar anual obtida no ano anterior; 

 

 Fotocópia da declaração de IRS do agregado familiar, relativa ao ano anterior ou declaração comprovativa emitida 

pelas finanças, em caso de inexistência de declaração de IRS.  

Fotocópia dos documentos comprovativos de salários, subsídio de desemprego, Rendimento Social de Inserção, 

pensões auferidas pelos elementos do agregado familiar, nomeadamente os referentes a pensões de alimentos. 

 A situação de desemprego será comprovada através de um documento emitido pelos Serviços da Segurança 

Social da área de residência. 

 Documento comprovativo no caso do aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou subsídios concedidos por outra 

instituição.  

 Documentos comprovativos das despesas com a saúde resultantes de doença crónica, de um ou mais elementos 

do agregado familiar, comprovada com declaração médica.  

 Outros documentos: ___________________________________________________________________________ 

 

   
(Aluno)  (Encarregado de Educação) 


