BOLSAS DE ESTUDO
Formulário de Candidatura

MUNICÍPIO
DE
VIVA VELHA DE RÓDÃO
1ª. VEZ
Rua de Santana, 6030-223 Vila Velha de Ródão
Telefone: 272540300
Fax: 272540301
www.cm-vvrodao.pt

RENOVAÇÃO
Ano Lectivo ______/______

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO:
Nome:___________________________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________________
Código Postal: _________ - ________

Localidade: ___________________________________________________

Telefone: ______________________________________ Telemóvel: ______________________________________
Natural de: _____________________________________________ Data de Nascimento: ____/____/____
Residente no Concelho de Vila velha de Ródão desde: ____/____/____.
Bilhete de Identidade nº.: _____________________ Emitido a____/____/____ Pelo Arquivo de Identificação
de: __________________________________________. Nº. de Contribuinte: ____________________________
Classificação do ano lectivo anterior: ________ valores
Matriculado no ____º ano do curso de ___________________________________________________________
Estabelecimento de Ensino: _____________________________________________________________________
Recebe outra bolsa: sim __ não __ Se sim, entidade que atribui: _____________________ Montante: € ________
É trabalhador estudante? sim __ não __ Se sim, tipo de actividade _________________ Remuneração mensal

€ ____________
IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO: (Preenchimento obrigatório se o candidato for menor)
Nome: _________________________________________________________________________________________
Morada: _____________________________________________________________________________________
Código Postal: _________ - ________

Localidade: ___________________________________________________

Telefone: ______________________________________ Telemóvel: ______________________________________
Bilhete de Identidade nº.: _____________________ Emitido a____/____/____ Pelo Arquivo de Identificação
de: __________________________________________. Nº. de Contribuinte: ____________________________
Parentesco: _______________________________ Profissão: __________________________________________

2. COMPOSIÇÃO, RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR:

Nº. de elementos do agregado familiar: _________
Total de rendimentos do agregado familiar

€: _______________

3. DOCUMENTOS A ENTREGAR: (de acordo com o artigo7º. do Regulamento)

Requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal a solicitar a concessão/atribuição da
bolsa de estudo;
Documento probatório de ingresso no ensino superior;
Atestado de residência e declaração passada pela junta de freguesia onde conste o número de
pessoas que compõem o agregado familiar;
Declaração de IRS, apresentada, nos últimos dois anos na repartição de finanças, e último documento
comprovativo da sua liquidação ou declaração de isenção emitida pela repartição de finanças;
Recibos de vencimento actualizados dos elementos do agregado familiar inseridos no mercado de
trabalho;
Declaração atestando a situação económica do agregado familiar, levando em linha de conta os
sinais exteriores de riqueza, comprovados por declaração emitida pela junta de freguesia da área
de residência;
Documento da entidade processadora da pensão ou reforma com a indicação do quantitativo
mensal.

4. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO:

Aceito o disposto no Regulamento de Atribuição de Bolsas de estudo, comprometendo-me a cumprir as suas
disposições.
Mais declaro serem verdadeiros todos os documentos entregues e verdadeiras todas as declarações prestadas.

Vila Velha de Ródão, _______ de ___________________ de 20_____

O Candidato

_________________________________________

O Encarregado de Educação

_________________________________________

