BOLSA DE ESTUDO

Foto
ou
Fotocópia
a cores
(colada)

Ano Letivo 2018/2019
DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
NIPG _________/18

Data da entrega: __/___/2018

Boletim de Candidatura

N.º _________

I - Caraterização do Candidato
Nome:
Morada (aulas):
Morada do Agregado Familiar:
Sexo:

Masculino ☐

Feminino ☐

NIF:

Data Nascimento ____/_____/________

Estado Civil:

Nacionalidade:

Naturalidade:

Concelho:

Freguesia:

Cartão Cidadão n.º:

Validade até:

N.º Telemóvel:

Email:

N.º Telemóvel de um elemento do agregado familiar:
IBAN

PT50
II - Elementos do Agregado Familiar
Nome

Idade

1

Parentesco
Candidato

2
3
4
5
6
Caraterização do Agregado Familiar
Estado civil
1
2
3
4
5
6

Profissão

Habilitações

Rendimento Mensal
(Vencimentos, Pensões, subsídios, etc.)

III - Caraterização Escolar do Candidato
Ano que irá frequentar:
Estabelecimento de Ensino:
Curso:
Horário:

Diurno ☐

Nocturno ☐

Último ano frequentado:
Curso:
No último ano letivo, teve aproveitamento em todas as disciplinas frequentadas:
Média (Aritmética) obtida no ano letivo anterior:

_____________

Possui outro curso superior ou equivalente a licenciatura?

Sim ☐

Sim ☐

Não☐

valores
Não ☐

Se respondeu sim, indique qual e o grau académico que possui:

IV – Outros Apoios Sociais

1- No ano letivo anterior
Beneficiou de alguma bolsa de estudo?

Sim ☐

Não ☐

Se sim, de que entidade(s) ?
Para o ensino:

Secundário ☐

Valor mensal atribuído:

Superior

___________________€

☐
Valor Total Anual: __________________________€

2- Para o presente letivo
Solicitou alguma bolsa de estudo ou qualquer outro apoio a outras entidades?

Sim ☐

Não ☐

Se sim, a que entidade(s) ?
Valor mensal atribuído: ____________________€

Valor Total Anual: __________________________€

Tratamento de dados pessoais (Documentos de Identificação)
Para que possamos tratar os seus dados pessoais, necessitamos do seu consentimento, que deve ser livre, explícito, inequívoco
e informado. Os dados recolhidos destinam-se, exclusivamente, para os fins solicitados, no âmbito dos serviços que prestamos,
nomeadamente na atribuição de Bolsa de Estudo ao Ensino Superior que concedemos e do cumprimento das imposições legais a
que estamos obrigados.
Sim ☐

Não ☐

Autorizo a Divisão de Educação a recolher, reproduzir, digitalizar e a conservar em fotocópia ou através de
outro meio equivalente, o meu documento de identificação e dos elementos que compõem o meu
agregado familiar, incluindo o seu tratamento em ficheiros.

Declaro sob compromisso de honra e assumo inteira responsabilidade nos termos da lei, pela veracidade das declarações
prestadas neste boletim. Reconheço que falsas declarações implicam, para além do procedimento legal, o imediato cancelamento
da bolsa e reposição das verbas já recebidas. Declaro ainda, ter sido devidamente informado(a) de todas as obrigações e
responsabilidades inerentes à autorização proferida.

Data

____/____/______

O Candidato _____________________

