Bolsas de Estudo
Inscrição 20__ /20__

TIPOLOGIA DE CANDIDATURA (assinale com um X a opção correspondente)
Processo nº.
____/_____

1ª Candidatura

Bolsa de Ensino Secundário

Renovação

Bolsa de Ensino Superior

IDENTIFICAÇÃO DO (A) CANDIDATO (A)
Nome
Morada

Localidade

Código Postal

Telemóvel

Email
Residente no Concelho desde
N.º Cartão de Cidadão

NIF

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
Código Postal

Localidade
Telemóvel

N.º Cartão de Cidadão

Email
Natural de

NIF
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

Parentesco

Habilitações Académicas

N.º Cartão de Cidadão

Estudante: sim  não - Se sim, ano que frequenta

NIF

Atividade Profissional

Remuneração Mensal (€):
IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR (2)

Nome

Idade

Habilitações Académicas

N.º Cartão de Cidadão

Parentesco

Estudante: sim  não - Se sim, ano que frequenta

NIF

Atividade Profissional

Remuneração Mensal (€):
IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR (3)

Nome

Idade

Habilitações Académicas

N.º Cartão de Cidadão

Estudante: sim  não - Se sim, ano que frequenta

NIF

Atividade Profissional

Remuneração Mensal (€):
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IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR (4)
Nome

Idade

Parentesco

Habilitações Académicas

N.º Cartão de Cidadão

Estudante: sim  não - Se sim, ano que frequenta

NIF

Atividade Profissional

Remuneração Mensal (€):
IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR (5)

Nome

Idade

Habilitações Académicas

N.º Cartão de Cidadão

Parentesco

Estudante: sim  não - Se sim, ano que frequenta

NIF

Atividade Profissional

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, XXX de xxxx de 20xx

O(a) Candidato(a),
_____________________________________
O/A Encarregado(a) de Educação (Se o/a candidato(a) for menor),
_____________________________________

RGPD
O Município de Mealhada cumpre integralmente o Regulamento Geral de Proteção de Dados no que concerne à recolha e
tratamento dos mesmos. Todos os dados recolhidos destinam-se exclusivamente aos fins para os quais foram solicitados. Para
mais informações contactar dpo@cm-mealhada.pt.
_____________________________________________________________________

Data ____/____/_______

(O Requerente)

CONFIRMAÇÃO PELOS SERVIÇOS
Confirmo que o(a) Encarregado(a) de Educação apresentou / não apresentou cópia de todos os documentos necessários para fazer
a inscrição do(a) seu(sua) educando(a) no “Programa de Generalização de Refeições do 1º CEB”.
_____________________________________________________________________

Data ____/____/_______

(Os Serviços Administrativos)
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DOCUMENTOS A APRESENTAR

 Cartão do Cidadão;
 Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia com a constituição do agregado familiar e confirmação de residência no
concelho há mais de 3 anos.

 Documento comprovativo da conclusão do ensino secundário e respetiva nota média de conclusão;
 Certificado de matrícula no ensino superior com especificação do curso;
 Declaração do I.R.S. e/ou I.R.C. do ano anterior, referente a todos os elementos do agregado familiar (caso não tenha efetuado
nenhuma das declarações atrás assinaladas, deverá apresentar declaração oficial comprovativa dessa situação);

 Declaração dos bens patrimoniais do agregado familiar, passada pela Repartição de Finanças da área de residência;
 Os alunos portadores de deficiência deverão entregar um atestado de deficiência ou de incapacidade igual ou superior a 65%;
 Declaração de compromisso de honra sobre a veracidade das informações prestadas e de não dívida ao Município de Mealhada e
ao Estado;

 Declaração, emitida pelos serviços da Segurança Social, referente às prestações ou outro apoio de carácter mensal prestado pela
Ação Social da Segurança Social

Nas situações em que se justifique, deve o candidato ainda apresentar:

 Cartão do Cidadão;
 Documentos comprovativos do subsídio de desemprego, do subsídio de doença e do Rendimento Social de Inserção dos membros
do agregado familiar;

 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;

 Documentos comprovativos de encargos com a habitação (renda, aquisição ou construção);
 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.

 NIB (Número de Identificação Bancária);
 Documentos comprovativos do subsídio de desemprego, do subsídio de doença e do Rendimento Social de Inserção dos membros
do agregado familiar;

 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;

 Documentos comprovativos de encargos com a habitação (renda, aquisição ou construção);
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