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Formulário de Candidatura a Bolsa de Estudo da Câmara Municipal de Valongo 

Ano letivo 20___/20___ 

 

 

 
A preencher pelos serviços do Município 

Ficha de candidatura N.º __________ 
 

 

I – Identificação do/a candidato/a 

Nome:              

Data de Nascimento:               /               /   Sexo:  Masculino   Feminino  

Estado Civil:       BI/Cartão de Cidadão n.º     

Naturalidade:     

Residência:             

Localidade:     Código Postal:    -   

Tempo de residência no concelho de Valongo:     

Contacto Telefónico:       E-mail:       

 

II – Percurso escolar 

Instituição de Ensino que frequenta (2016/2017):       

Curso:        Ano que frequenta:      

Estabelecimento escolar frequentado no ano letivo anterior (2015/2016):     

 

III – Bolsas de sociais e económicas: 

Já foi bolseiro/a da Câmara Municipal de Valongo em anos letivos anteriores: 

Sim    Não   

No ano letivo 2016/2017 já beneficia de bolsa estudo e/ou subsídio equivalente? 

Sim    Não    Aguarda aprovação  

Valor       €     Entidade (DGES/Município, etc.):      

Motivo pelo qual a bolsa é atribuída (ex.: mérito, carência económica, etc.) 
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IV – Caracterização do Agregado Familiar (conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de 

parentesco, casamento ou outras situações similares, desde que vivam em economia comum) 

N.º 
Grau de 

parentesco 
Nome Idade 

Estado 
Civil 

Profissão 
Situação 

perante o 
Trabalho 

Rendimento 
Anual Bruto 

(salários, 
pensões, 

subsídios, etc.) 

1 Candidato/a      
 

2       
 

3       
 

4       
 

5       
 

6       
 

7       
 

8       
 

9       
 

 

Existem outros/as estudantes do agregado familiar a beneficiar de bolsa estudo e/ou subsídio 
equivalente? 
Sim    Não 
 
 

Nome Instituição de Ensino 
que frequenta 

Curso Ano que frequenta 

    

    

    

 
 
O/a candidato/a é trabalhador/a-estudante? 
Sim_______   Não _______ 
Se sim, identificar profissão e horário de trabalho: _________________________________________ 
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Reside em habitação 
Própria   Encargo mensal (em caso de aquisição)       
 

Arrendada   Renda Mensal (se vive em habitação arrendada)      
 
 
 
 
V – Declaração do/a candidato/a: 

Declaro, sob compromisso de honra, que tomei conhecimento do conteúdo do Regulamento da 
Câmara Municipal de Valongo bem como dos critérios de selecção, e que cumpro os requisitos para a 
candidatura. 
Assumo inteira responsabilidade pela exactidão de todas as declarações constantes no presente 
formulário e durante todo o processo, sob pena de cessação da bolsa de estudo e devolução dos 
montantes recebidos, sem prejuízo de eventual procedimento legal ou outros que se considerarem 
adequados. 
 
Declaro também ter conhecimento de que o meio privilegiado de comunicação com a equipa técnica 
das Bolsas de Estudo é o e-mail pessoal identificado neste formulário, pelo que qualquer erro na 
identificação do mesmo, que impeça a comunicação normal e regular, é da completa 
responsabilidade do/a signatário/a. 
 
Local e Data 

 
______________________________________, _____ de  _______________________ de ________ 

 

 

Assinatura: ________________________________________________________________________ 
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Documentos que anexa ao formulário 
(assinalar com um X todos os que se apliquem): 

 

1 — Fotocópia dos documentos de identificação de todos os elementos que compõem o agregado 
familiar.                  
2 — Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia que indique a constituição do agregado 
familiar bem como a indicação/prova de que reside no concelho há mais de dois anos.          
3 — Certificado de matrícula no Ensino Superior, com especificação do curso (no caso de ingresso). 
4 — Certificado de aproveitamento académico do ano anterior ao da candidatura (exceto 
candidatos/as que se inscreveram pela primeira vez no Ensino Superior).           
5 — Certidão comprovativa do valor anual de bolsa económica ou do seu não recebimento no ano 
anterior ao da candidatura (exceto candidatos/as que se inscrevam no Ensino Superior pela primeira 
vez).                     
6 — Fotocópia da declaração de IRS e nota de liquidação do ano anterior ao da candidatura de todos 
os elementos do agregado familiar.                 
Caso não seja apresentada declaração de IRS deverão ser apresentados os seguintes documentos, 
consoante os casos:  
a) Declaração das finanças a atestar a dispensa de apresentação de declaração de rendimentos para 
efeitos de IRS;                    
b) Recibo de vencimento de cada elemento do agregado familiar que aufira rendimento, bem como 
situações de pensões ou reforma;                 
c) Declaração comprovativa da situação perante o emprego, emitida pelo Instituto de Emprego e 
Formação Profissional /Segurança Social com valor do subsídio atribuído, no caso de desemprego de 
algum dos elementos do agregado familiar;                
d) Fotocópia do documento comprovativo do montante mensal, no caso de beneficiários/as de 
Rendimento Social de Inserção;                 
e) Comprovativos de despesas anuais efetuadas com a saúde;              
7 — Documento comprovativo de encargos com a habitação. No caso de viver em habitação 
arrendada é necessário o contrato de arrendamento e o último recibo da renda mensal; no caso de 
empréstimo bancário é necessário documento comprovativo da prestação mensal de empréstimo 
para aquisição de habitação própria permanente emitida pela instituição bancária.           
8 — Atestado de incapacidade.                  
9 — Documento comprovativo de IBAN.                
10 — Declaração comprovativa do património do agregado familiar, emitida pelos Serviços de 
Finanças.                    
 

Recebido por: _______________________________________            Data _____ / _____ / ________ 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

A DEVOLVER AO/À CANDIDATO/A: 
 

Ficha de candidatura N.º _______________________ 
 

Nome: 
__________________________________________________________________________________ 
 

Recebido por: _______________________________________             Data _____ / _____ / ________ 


