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Ano Lectivo: _______/______ 

Nº do Processo __________ 

 
 

 

3. Identificação do Encarregado de Educação, se aplicável: 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Morada: ______________________________________________________________________________ 

Código Postal: _______-______ Localidade: _______________________ Telefone: __________________ 

Bilhete de identidade / Cartão de Cidadão nº ______________________ 

Idade: _______________ Parentesco: ______________________ Profissão:________________________ 

1. Identificação do Candidato: 

 

 

 

Nome: ______________________________________________________________ 

Morada: _____________________________________________________________ 

Código Postal: _______-______ Localidade: ________________________________  

Telefone: _________________ E-mail: ____________________________________ 

Bilhete de identidade / Cartão de Cidadão nº ______________________ 

Contribuinte nº ___________________ Estado Civil: ________________________ 

Nº de membros do agregado familiar a frequentar o ensino superior: ____________ 

Portador de deficiência: 

 Não                  Sim          Grau: _______________  

 

Matriculado no ______º ano do curso de ___________________________________________________ 

no Estabelecimento de Ensino: ____________________________________________________________ 

Nº de anos previstos para a Licenciatura: __________ 

Mudança de curso: 

 Não                  Sim           

Estatuto: 

 Estudante           Trabalhador-estudante    

                                       Tipo de actividade: ______________________ remuneração mensal (€) ________ 

2. Identificação Bancária (NIB)  

                     

ENTRADA 
 

Reg.º _______ 
 
N.º__________ 
 

______________ 

O trabalhador 
 

Data     /    / 

 
 
Exmo. Senhor  

Presidente da Câmara Municipal de Manteigas 
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5. Pedido: 

Vem pelo presente, de acordo com a alínea c) do nº 2 do art. 7º do Regulamento de Atribuição de Bolsa de 

Estudo para a Frequência do Ensino Superior, solicitar a V. Ex.ª que se digne autorizar a candidatura à 

atribuição de Bolsa de Estudo. 

 

4. Composição e Rendimento do Agregado Familiar: 

Nº de elementos do agregado familiar: __________ 

Total de rendimentos do agregado (€): ____________________ 

Habitação própria: 

 Sim                   Não 

6. Declaração de compromisso: 

Declaro sob compromisso de honra que:  

 Aceito o disposto no Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo, comprometendo-me 

a cumprir as suas disposições; 

 Não possuo outro bacharelato ou licenciatura; 

 O meu agregado familiar não aufere no país e no estrangeiro outros rendimentos, para 

além dos declarados e apresentados em sede de IRS; 

 O meu agregado familiar:                          não possui habitação própria 

                                                                                possui habitação própria  

Mais declaro que, conforme a alínea d) do nº 1 do art. 13º do Regulamento da Atribuição de Bolsa de 

Estudo para a Frequência do Ensino Superior, me encontro disponível para prestar 105 horas de serviço 

cívico à comunidade, em actividades promovidas pela autarquia ou por outra entidade da área do 

município. 

Manteigas, ____ de ________________ de _______ 

O Candidato / O Encarregado de Educação 

__________________________________________________ 
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Documentação a apresentar: 

 Fotografia 

 Cópia do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte ou Cartão de Cidadão 

 Atestado que comprove a residência no Concelho há mais 3 de anos e composição do agregado 

familiar, passado pela Junta de Freguesia 

 Certificado de matrícula num estabelecimento de ensino superior com especificação do curso e ano  

 Comprovativo do número de anos previstos para a licenciatura ou Plano de estudos 

 Comprovativo de que não houve reprovação no Ensino Secundário (no caso de se tratar da primeira 

matrícula) 

 Declaração dos Serviços Sociais do estabelecimento de ensino em que se encontra matriculado, 

comprovando que foi requerida bolsa de estudo com indicação do valor, recusa da sua atribuição ou 

inexistência de bolsa 

 Fotocópia da última declaração do IRS e/ou IRC, referente a todos os elementos do agregado familiar, e 

nota de liquidação ou declaração de isenção 

 Documento comprovativo do estatuto de deficiente, com o grau de incapacidade igual ou superior a 60% 

 Informações adicionais relevantes  

 


