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Gabinete Educação   
 

Requerimento Bolsas de Estudo 
  

   nossa referência      data 
    ______________ ___/____/______  

                    RENOVAÇÃO ☐   NOVA INSCRIÇÃO ☐                          ANO LETIVO: __________/__________ 

A preencher pelo Candidato 

Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Porto de Mós, venho por este meio candidatar-
me a bolsa de estudo. 
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

NOME:  

MORADA: 

LOCALIDADE:  CÓDIGO POSTAL: 

DATA NASCIMENTO:  

CÉDULA/BI/CC: NIF: 

DOCUMENTOS A ENTREGAR COM A CANDIDATURA 

☐ Apresentação do Cartão de Cidadão 

☐ Fotocópia do cartão de estudante (caso já seja portador do mesmo) 

☐ NIB (número de identificação bancária) 

☐ Declaração da composição do agregado familiar passado pela Junta de Freguesia da área de residência do candidato 

☐ Comprovativo/Certificado de matrícula da escola a frequentar 

☐ Fotocópia da declaração do IRS (Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares) e ou IRC (Imposto sobre o Rendimento 
de Pessoas Coletivas) para os sócios de empresas de todos os membros do agregado familiar a viver em economia comum 

☐ Documentos comprovativos dos rendimentos auferidos por cada elemento do agregado familiar passado pela entidade 
patronal ou Segurança Social, relativos aos últimos três meses anteriores à candidatura do aluno 

☐ Certificado de matrícula do ano a que corresponde a candidatura 

☐ Atestado de residência permanente passado pela Junta de Freguesia da sua área de residência 

☐ Documento comprovativo do reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação, a apresentar apenas na primeira 
Candidatura 

☐ Certificado demonstrativo de aproveitamento escolar obtido no ano anterior, com classificação e médias obtidas 

☐  Declaração de honra e como não beneficia, para o mesmo efeito e no mesmo ano letivo, de outra bolsa ou subsídio, 
para além da bolsa de estudo atribuída pelo estabelecimento de ensino, caso tenha 

☐ Declaração dos serviços sociais do estabelecimento de ensino ou de outra entidade equiparada com o valor da bolsa de 
estudo atribuída 

 
  

DECLARAÇÃO DE HONRA E COMPROMISSO 

☐ Declaro não receber outro apoio para o mesmo fim a que se destina esta candidatura. Mais 
declaro serem verdadeiros todos os documentos entregues e verdadeiras todas as declarações 
prestadas 

 
 
 

A preencher pelos Serviços do Gabinete de Educação 
TÉCNICO DO GABINETE: DATA: 
OBSERVAÇÕES: 

 

 


