Exmo. Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Tábua

Anexo II
Assunto: Atribuição de Bolsa de Estudo a Estudante do Ensino Superior
Formulário de Candidatura para o Ano Letivo ____/____

1. Identificação do Estudante:

Nome: ____________________________________________________________________________;
BI/ CC: _____________; Emissão: ___/___/____; Validade: ___/___/____; Arquivo: ___/___/____
Data de Nascimento: __/__/____; Estado Civil: _________________; N.º Contribuinte: _____________;
NIB: __________________________________________________;

Pede Deferimento
Morada: __________________________________________________________________________;
O RequerenteCódigo postal: _____-___, ______________;
Freguesia: ______________________________________
Telefone: _________________; __________________ E-mail: _________________________________;

Filiação:
Nome do Pai: _______________________________________________________________________;
Nome da Mãe: ______________________________________________________________________;

Residência
___________________________________________________
Do agregado familiar:
Morada: __________________________________________________________________________;
Localidade: ______________________________________ Código postal: _____-___, ______________;
Telefone: _________________; __________________ E-mail: _________________________________;
Há quanto reside no Concelho? ___________________________________________________________;
Do estudante em tempo de aulas:
Morada: __________________________________________________________________________;
Localidade: ______________________________________ Código postal: _____-___, ______________;
Telefone: _________________; __________________

Praça da República
3420-308 Tábua
Tel.: 235 410 340
Fax: 235 410 349
E-mail: geral@cm-tabua.pt
Horário: 09H00-17h00

2. Situação Escolar do Candidato(a):
Estabelecimento de ensino que frequente: ____________________________________________________;
Curso: ________________________________________________________________________________;
Ano que frequentou anteriormente: __________________________;
Estabelecimento de ensino que frequentou no último ano: _______________________________________;
Aproveitamento escolar obtido: _____________________________;

3. Composição do Agregado Familiar:

Nome

Parentesco

Idade

Profissão

1
2
3
4
5

Irmãos
estudantes

Nome

Curso/Ano

Estabelecimento de

Residência em

Tem benefícios

Ensino

aulas

sociais (€)

4. Rendimentos do agregado familiar:
Rendimentos mensais líquidos dos elementos do agregado
Nome

(1)

Valor

Proveniência (1)

Referir se provém de trabalho por conta própria, por conta de outrem, de pensões, ou de subsídio de desemprego;

NOTA: Anexar IRS e respetivos anexos;
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NOTA: Todos os alunos, cujo agregado familiar não tenha apresentado declaração de IRS, deverão fazer prova
através de declaração da competente Repartição de Finanças que os respetivos membros do seu agregado se
encontram isentos de IRS. Indique qualquer outra informação que entenda ser importante para um completo
esclarecimento da situação económica do agregado: ____________________________________________.

5. Despesas do agregado familiar:

Montante (€)

Tipo de Despesas
Habitação: Renda/Empréstimo Bancário
Despesas com saúde
Despesas com educação
Total

(Anexar fotocópia do recibo da renda de habitação onde reside o agregado familiar ou documento
comprovativo de prestação mensal do empréstimo bancário referente à aquisição de habitação própria).

DECLARAÇÃO

Sob compromisso de honra, declaro que as informações por mim prestadas no presente formulário
de candidatura são completas e correspondem inteiramente à verdade. Declaro também que tenho
pleno conhecimento das cláusulas do Regulamento de atribuição de Bolsas de Estudo definidas
pela Câmara Municipal de Tábua.
__/__/____

__________________________________________________________
(Assinatura do candidato)

O preenchimento deste questionário é obrigatório e a prestação de falsas declarações ou omissões
de informação implica as penas previstas no artigo 18.º do presente Regulamento.
Tábua, __/__/____
Do Encarregado de Educação

____________________________________

Do Aluno

_________________________________

• Nos termos da Lei n.º 67/98, de 26 de Outubro, a Câmara Municipal de Tábua garante a
confidencialidade dos dados recolhidos, que se destinam exclusivamente à presente candidatura.
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