BOLSAS DE ESTUDO
INSCRIÇÃO 20__ /20__

TIPOLOGIA DE CANDIDATURA (assinale com um X a opção correspondente)

Processo nº.
____/_____

1ª Candidatura

Bolsa de Mérito

Renovação

Bolsa de Ensino Secundário
Bolsa de Ensino Superior

IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)
Nome
Morada

nº

Código Postal ______ / ____

Localidade

Telemóvel

Email
Natural de

Residente no Concelho desde ___ / ___ / _____

C.C. nº
Contribuinte nº
Data de nascimento ___ / ___ / ______
Matriculado no ___º ano do curso de
_________________________________________________________
do Estabelecimento de Ensino
______________________________________________________________
Classificação do ano letivo anterior ____ valores
Recebe outra bolsa: Sim __ Não __
Entidade que atribui __________________________________________ Montante (€)
_________________
É trabalhador Estudante? Sim __ Não __
Atividade _________________________________________ Remuneração mensal (€)
________________

IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO (Preenchimento obrigatório se o candidato for menor)
Nome
Morada

nº

Código Postal ______ / ____

Telemóvel

Email
Natural de

Localidade

C.C. nº
Contribuinte (NIF) nº

Parentesco

Profissão

COMPOSIÇÃO, RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR
N.º de elementos do agregado: ________ N.º de incapacitados (inválidos por velhice ou invalidez):
_______
Total de rendimentos do agregado no ano civil anterior (€) :

________________________________
IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR (1)
Nome

Idade

Habilitações Académicas
Estudante: sim __ não__Se sim, ano que
frequenta____________
Imp- EDU-0_A01

Parentesco

C.C. nº
Contribuinte (NIF) nº
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Atividade Profissional ________________________

Remuneração Mensal (€):

IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR (2)
Nome

Idade

Habilitações Académicas

C.C. nº

Estudante: sim __ não__Se sim, ano que frequenta ___________

Contribuinte (NIF) nº

Atividade Profissional ________________________

Parentesco

Remuneração Mensal (€):

IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR (3)
Nome

Idade

Habilitações Académicas

C.C. nº

Estudante: sim __ não__Se sim, ano que frequenta ___________

Contribuinte (NIF) nº

Atividade Profissional ________________________

Parentesco

Remuneração Mensal (€):

IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR (4)
Nome

Idade

Habilitações Académicas

C.C. nº

Estudante: sim __ não__Se sim, ano que frequenta ___________

Contribuinte (NIF) nº

Atividade Profissional ________________________

Parentesco

Remuneração Mensal (€):

IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR (5)
Nome

Idade

Habilitações Académicas

C.C. nº

Estudante: sim __ não__Se sim, ano que frequenta ___________

Contribuinte (NIF) nº

Atividade Profissional ________________________

Parentesco

Remuneração Mensal (€):

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
Aceito o disposto no Regulamento Municipal 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.
Mealhada, ___ de ________________ de ______
O(A) Candidato(a),

________________________________________________
O/A Encarregado(a) de Educação (Se o/a candidato(a) for menor),
Imp- EDU-0_A01
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_________________________________________________

DOCUMENTOS A APRESENTAR
1ª Candidatura
a) Fotocópia do bilhete de identidade ou Cartão do Cidadão;
b) Fotocópia do cartão de contribuinte;
c) Fotocópia do cartão de estudante (caso já seja portador do mesmo);
d) NIB (Número de Identificação Bancária);
e) Atestado da Junta de Freguesia da área de residência, com composição do agregado familiar e
confirmação de que reside no concelho há mais de 3 anos;
f) Fotocópia da declaração de IRS (Imposto sobre o rendimento das Pessoas Singulares) e/ou IRC
(Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas) para os sócios de empresas de todos os
membros do agregado familiar a viver em economia comum;
g) Documentos comprovativos dos rendimentos auferidos por cada elemento do agregado familiar
passado pela entidade patronal ou pela Segurança Social, relativos aos últimos três meses anteriores
à candidatura do aluno;
h) Declaração dos bens patrimoniais do agregado familiar passada pela repartição de finanças da
área de residência;
i) Certificado de 1ª matrícula do ano a que corresponde a candidatura;
j) Documento comprovativo do reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação, a apresentar
apenas quando da primeira candidatura;
k) Certificado demonstrativo do aproveitamento escolar obtido no ano anterior, com classificação e
média obtidas;
l) Declaração de honra como não beneficia para o mesmo ano letivo de outra bolsa ou subsídio ou,
caso contrário, declaração nos termos da alínea c), do nº1 do artigo 14º;
m) Declaração dos serviços sociais do estabelecimento de ensino ou de outra entidade equiparada
com o valor da bolsa de estudo atribuída;
n) Declaração da Segurança Social com comprovativo do Escalão do Abono de Família;
o) Declaração sob compromisso de honra da veracidade das informações prestadas.

Nas situações em que se justifique, deve o candidato ainda apresentar:
a) Documentos comprovativos do subsídio de desemprego, do subsídio de doença e do Rendimento
Social de Inserção dos membros do agregado familiar;
b) Fotocópias dos recibos de pensões (de velhice, invalidez, sobrevivência, alimentos – incluindo
pensões provenientes do estrangeiro) do ano em que se candidata, de todos os membros do
agregado familiar;
c) Documentos comprovativos de encargos com a habitação (renda, aquisição ou construção);
d) Documentos comprovativos de doença crónica ou prolongada, do candidato ou membro do
agregado familiar de quem dependa economicamente, emitido pelo médico assistente, e documento
comprovativo das despesas com a saúde.

Imp- EDU-0_A01

Tipo de Documento: Uso Interno. Este documento não pode ser reproduzido ou distribuído a terceiros sem autorização prévia.

Câmara Municipal da Mealhada
Largo do Município – 3054-001 Mealhada (PORTUGAL)
Tel (+351) 231200980 – Fax (+351) 231203618
e-mail: gabpresidencia@cm-mealhada.pt – www.cm-mealhada.pt
NIF 506792382

Pág. 3 / 4

BOLSAS DE ESTUDO
INSCRIÇÃO 20__ /20__

DOCUMENTOS A APRESENTAR
Renovação
a) Fotocópia do bilhete de identidade ou Cartão do Cidadão;
b) Fotocópia do cartão de estudante;
c) NIB (Numero de Identificação Bancária);
d) Declaração da composição do agregado familiar passado pela junta de freguesia da área da sua
residência, apenas se tiver havido alteração do mesmo face ao ano anterior;
e) Fotocópia da declaração de IRS (Imposto sobre o rendimento das Pessoas Singulares) e/ou IRC
(Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas) para os sócios de empresas, de todos os
membros do agregado familiar a viver em economia comum;
f) Documentos comprovativos dos rendimentos auferidos por cada elemento do agregado familiar
passado pela entidade patronal ou pela Segurança Social, relativos aos últimos três meses anteriores
à candidatura do aluno.
g) Declaração dos bens patrimoniais do agregado familiar passada pela repartição de finanças da
área de residência;
h) Certificado de 1ª matrícula do ano a que corresponde a candidatura;
i) Declaração da Segurança Social com comprovativo do Escalão do Abono de Família;
j) Certificado demonstrativo do aproveitamento escolar obtido no ano anterior, com classificação e
média obtidas;
k) Declaração de honra como não beneficia para o mesmo ano lectivo de outra bolsa ou subsídio ou,
caso contrário, declaração nos termos da alínea c), do nº1 do artigo 14º;
l) Declaração dos serviços sociais do estabelecimento de ensino ou de outra entidade equiparada
com o valor da bolsa de estudo atribuída;
m) Declaração sob compromisso de honra da veracidade das informações prestadas.

Nas situações em que se justifique, deve o candidato ainda apresentar:
a) Documentos comprovativos do subsídio de desemprego, do subsídio de doença e do Rendimento
Social de Inserção dos membros do agregado familiar;
b) Fotocópias dos recibos de pensões (de velhice, invalidez, sobrevivência, alimentos – incluindo
pensões provenientes do estrangeiro) do ano em que se candidata, de todos os membros do
agregado familiar;
c) Documentos comprovativos de encargos com a habitação (renda, aquisição ou construção);
d) Documentos comprovativos de doença crónica ou prolongada, do candidato ou membro do
agregado familiar de quem dependa economicamente, emitido pelo médico assistente, e documento
comprovativo das despesas com a saúde.
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