MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

O

PRESENTE FORMULÁRIO DA CANDIDATURA DEVERÁ SER ACOMPANHADO, SOB PENA DA

CANDIDATURA NÃO SER ACEITE PELOS SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIAL, DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

a) Cópia do bilhete de identidade, cartão de contribuinte, e cartão de eleitor do candidato;
b) Declaração do estabelecimento de ensino que frequenta, comprovando que obteve
aproveitamento no ano anterior, salvo tratando-se de alunos que pela primeira vez se
inscrevem no ensino superior;
c) Comprovativo de matrícula no ensino superior, com indicação do curso e ano;
d) Declaração dos Serviços Sociais do Estabelecimento de Ensino a comprovar a situação do
estudante;
e) Declaração passada pela Junta de Freguesia da sua residência, comprovativa do número de
pessoas que compõem o agregado familiar, o tempo de residência na área do Município e o
número do Cartão de eleitor;
f) Documento comprovativo da situação de estudante dos irmãos e o ano que frequentam;
g) Documento comprovativo do escalão do abono de família;
h) Ultima declaração de IRS/IRC de todos os elementos que constituem o agregado familiar,
bem como nota de liquidação, ou declaração de isenção emitida pelos serviços de finanças
locais;
i) Documento emitido pelo Centro de Emprego da área de residência, para as situações de
desemprego;
j) Documento da Segurança Social comprovativo da existência de RSI ou outros subsídios;
k) Histórico da situação contributiva, emitido pelo Segurança Social, para as domésticas,
produtores e assalariados agrícolas.
l) Certidão passada pelas Finanças relativamente aos prédios urbanos e rústicos registados a
favor de qualquer um dos elementos do agregado familiar;

Para mais informações contactar os Serviços de Ação Social deste Município ou consultar o respetivo
regulamento.
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ANEXO I

Formulário de Candidatura
Bolsas de Estudo e de Mérito ao Ensino Superior

1. Dados do Aluno
Nome completo

Data de Nascimento

Morada

B.I.

Código Postal

NIF (contribuinte)

Telefone

Freguesia

Telemóvel

E-mail
Filiação
(Pai) ________________________________________________________________________________________
(Mãe) _______________________________________________________________________________________
Residência do aluno em tempo de aulas

Código Postal

Freguesia

2. Estabelecimento de Ensino
Estabelecimento de Ensino

Telefone

Localidade

E-mail

3. Situação Escolar do Aluno
Ano em que matriculou

Curso

Média do Ano transato

Requereu Bolsa de Estudo no Estabelecimento de Ensino que frequenta?
Sim ¨

Estabelecimento de Ensino

Não¨
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4. Composição do Agregado
N.º de
Elementos e

Cartão
Nome

parentesco

de

Idade

Profissão

Eleitor

1. Aluno
2.
3.
4.
5.
6.

Confirmação da Junta de Freguesia
Confirma-se a composição do agregado familiar supra mencionado, composto por _____
elementos bem como que o agregado familiar reside nesta freguesia há mais de 5 anos.
_____________________________________, ______ de ________________________ de _______

Presidente da Junta de Freguesia(a)

__________________________________
(a)

É obrigatório autenticar com carimbo ou selo branco

Mod.168/VPA
ER-0061/2013

MUNICÍPIO DE VILA POUCA DE AGUIAR

Declaração de Compromisso
Declaro por minha honra assumir inteira responsabilidade pela exatidão de todas as declarações
prestadas e pela veracidade dos documentos entregues.

_____________________________________, ______ de ________________________ de _______

O Candidato(a)
________________________________________
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