Registo de entrada:
Nº de registo

___/___/_____

Data ____/____/________

Exmo. Sr. Presidente da
Câmara Municipal de Tábua
Anexo III
Assunto: Renovação de Bolsa de Estudo a Estudante do Ensino Superior
Formulário de Candidatura para o Ano Letivo ____/____

1. Identificação e Residência do Estudante:
Nome: ________________________________________________________________________;
BI/ CC: ________________, Emissão: __/__/____; Validade: __/__/____; Arquivo: __________;
Data de Nascimento: __/__/____; N.º Contribuinte: _______________; Estado Civil: _________;
NIB: __________________________________________________;

Pede Deferimento
Naturalidade: __________________________; Freguesia: _____________________________;
O Requerente
Concelho: ______________________________; Distrito: _______________________________;
Morada: _____________________________________________________________________;
Freguesia: ________________________________ Código postal: _____-___, ______________;
Telefone: _____________; ________________ E-mail: _________________________________;

2. Solicita:
Nos termos, e para os efeitos do artigos 2.º, 19.º e 20.º do Regulamento Municipal de Atribuição
de Bolsas de Estudo ao Ensino Superior, a renovação da bolsa que lhe foi concedida.
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3. Anexos:
a) Comprovativo de aproveitamento escolar relativamente ao ano anterior;
b) Certificado de matricula do ano a que corresponde a candidatura;
c) Declaração de IRS e respectivos anexos;
d) Declaração da composição do agregado familiar e de residência no concelho emitida
pela Junta de Freguesia da respetiva área de residência.
Mais declara, que se mantêm as informações iniciais prestadas do boletim de candidatura (*)
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(*) Caso existam alterações às informações prestadas, o candidato deve especificar as mesmas.

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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