Município de Alijó
Concessão de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior

MUNICÍPIO DE ALIJÓ
CANDIDATURA A BOLSAS DE ESTUDO A ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR

I - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
Nome:________________________________________________________________________
Morada:______________________________________________________________________
Código Postal: _______________________ Freguesia: _________________________________
Data de Nacimento ____/____/_____ Residente no concelho de Alijó desde ____/____/_____
Filho de: ______________________________________________________________________
e de _________________________________________________________________________
Telemóvel: _____________________________ Telefone: ______________________________
Correio eletrónico: _____________________________________________________________
B.I./Cartão de Cidadão: _______________________________ Válido até: ____ /____ /______
NIF: _________________________________________________________________________

II - INFORMAÇÕES CURRICULARES
Situação Escolar Ano Letivo 2020/2021
Curso: ________________________________________________________________ Ano: ___
Estabelecimento de Ensino: ______________________________________________________
Situação Escolar Ano Letivo 2019/2020
Curso: _______________________________________________________________ Ano: ____
Estabelecimento de Ensino: ______________________________________________________
Classificação (média): ___________________________________________________________
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III - AGREGADO FAMILIAR
Número de pessoas que compõem o agregado familiar: ________________________________
Rendimento do agregado familiar:

Grau de
Parentesco
com Aluno

Profissão ou
ocupação
remunerada

Nome

Idade

Rendimentos mensais certos
(ordenados, gratificações,
pensões ou outras
remunerações mensais
ilíquidas)

Aluno

IV - DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO
Aceito o disposto no Regulamento Municipal para a Concessão de Bolsas de Estudo a Estudantes
do Ensino Superior, comprometendo-me a cumprir as suas disposições. Declaro, ainda, que o
agregado familiar onde me insiro não possui outros rendimentos do que os apresentados em
sede de candidatura. Mais declaro, serem verdadeiros todos os documentos entregues e
verdadeiras todas as declarações prestadas.
Declaro, ao abrigo de regulamento Geral Sobre a Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre,
específica e informada para a recolha e tratamento dos dados pessoais acima recolhidos por parte do Município de
Alijó, abrangendo todas as atividades de tratamento realizadas com a finalidade de me candidatar ao apoio no âmbito
da concessão de bolsas de estudo a alunos do Ensino Superior e que, enquanto titular dos dados pessoais, tenho
conhecimento que a qualquer momento poderei retirar o consentimento agora facultado, não comprometendo a
licitude do tratamento efetuado com base no mesmo e sem prejuízo da necessidade desses dados se manterem
arquivados, sempre que se justifique. Mediante solicitação poderão ser retificados a qualquer momento os dados
pessoais agora recolhidos. A Câmara Municipal de Alijó ficará responsável pelos dados recolhidos.

Alijó, _____ de ___________________ de _______
O/A Candidato/a,
___________________________________________
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Documentos que devem acompanhar a candidatura:
 Certificado de matrícula no ano letivo a que se candidata a bolsa de estudo (2020/2021);
 Certificado de aproveitamento escolar emitido pelo estabelecimento de ensino que frequentou no ano
letivo anterior (2019/2020), do qual deverá constar a classificação e médias obtidas;
 Fotocópia dos documentos de identificação do candidato e de todos os membros que compõem o
agregado familiar;
 Atestado de residência comprovativo de que o candidato reside no concelho de Alijó há, pelo menos,
um ano emitido pela Junta de Freguesia;
 Atestado comprovativo da composição do agregado familiar, emitido pela Junta de Freguesia;
 Fotocópia da declaração de rendimentos (IRS 2019) dos membros do agregado familiar, bem como
documento comprovativo da liquidação de IRS/IRC ou certidão de isenção emitida pelo Serviço de Finanças
(referente a todos os elementos do agregado familiar a viver em economia comum);
 No caso de se verificar por parte de algum dos elementos do agregado familiar a existência de
rendimentos provenientes de trabalho temporário ou de rendimentos obtidos no estrangeiro, deverão ser
apresentados comprovativos dos rendimentos auferidos;
 Documentos comprovativos de subsídio de desemprego, subsídio de doença e do rendimento social de
inserção dos membros do agregado familiar;
 Documentos comprovativos de pensões (velhice, invalidez, sobrevivência, alimentos, incluindo pensões
provenientes do estrangeiro) do ano em que se candidata, de todos os elementos do agregado familiar;
 Fotocópia de documento comprovativo de usufruto de bolsas de estudo do ensino superior atribuídas
pelo estabelecimento de ensino ou por outras entidades (durante o ano letivo 2019/2020);
 Os candidatos poderão ainda juntar todos os elementos adicionais que considerem necessários à
apreciação da sua situação económica e familiar.

Notas:
 A não entrega de fotocópia dos documentos de identificação não pode constituir motivo de exclusão da
candidatura. É, no entanto, é obrigatória a respetiva exibição;
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