
Documentos Obrigatórios a entregar 

a) Certidão ou outro documento comprovativo da matrícula no curso referido no n.º1 do artigo 1.º, especificando qual o curso; 

b) Certificado de aproveitamento escolar do ano lectivo anterior, emitido pelo estabelecimento de ensino,  no qual conste  a média escolar 

anual obtida relativamente ao ano lectivo anterior; 

c) Declaração comprovativa dos rendimentos do agregado familiar, e sua origem, incluindo declaração de IRS/IRC referentes ao ano civil 

anterior ao pedido da Bolsa, ou certidão de isenção emitida pela repartição de finanças de todos os membros do agregado familiar a viver 

em economia comum , bem como dos impostos pagos no ano civil anterior ao ano lectivo a que se refere o pedido da bolsa; 

d) Sempre que o rendimento do agregado familiar seja proveniente de trabalho por conta própria, sociedades, rendimentos de propriedades 

e outros, o candidato deve juntar obrigatoriamente declaração sob compromisso de honra de cada titular dos rendimentos indicativos da 

sua proveniência e respectiva estimativa mensal, bem como  anexar declaração do Centro Regional de Segurança Social da área da resi-

dência, comprovativa da realização de descontos para a Segurança Social; 

e) Fotocópia dos últimos recibos de vencimento dos elementos do agregado familiar do candidato que se encontram activos;  

f) Declaração do Rendimento Social de Inserção, se for o caso, emitido pelo Centro Regional de Segurança Social, onde conste a composição 

do agregado familiar, o valor da prestação e os rendimentos para efeito de cálculo da mesma; 

g) Fotocópia do Bilhete de Identidade, Cartão de Eleitor e Cartão de Contribuinte/Cartão Cidadão do candidato; 

h) Atestado de  residência no concelho, emitido pela Junta de freguesia da área da residência, com indicação da composição do agregado 

familiar, bem como do tempo de residência; 

i) Boletim de candidatura a fornecer pela Município devidamente preenchido; 

j)  Documento comprovativo da titularidade do curso do ensino secundário e da respectiva média final do curso, para os alunos que ingres-

sam pela primeira vez na Universidade; 

k) Documento comprovativo da classificação final das provas de avaliação para frequência do ensino superior dos “Maiores de 23 anos”, 

quando for o caso; 

l)  Documento comprovativo de beneficiário de outras bolsas, caso se verifique, e no qual deve constar o respectivo montante; 

m)  Declaração emitida pelo Centro Distrital da Segurança Social da área de residência, comprovando a situação de desemprego, da qual 

conste o montante do subsídio auferido, com indicação do início e do termo e, na falta desta, Declaração passada pelo Centro de Empre-

go que confirme esta situação; 

n) Documento comprovativo da inscrição no IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional de todos os elementos do agregado famili-

ar que se encontrem numa situação de desemprego; 

o) Declaração emitida pela Repartição de Finanças comprovativa dos bens imóveis, propriedade dos membros do agregado familiar respecti-

vo ou print via Internet do site www.e-financas.gov.pt; 

p) Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da candidatura ou declaração da entidade financiadora do empréstimo 

para habitação própria; 

q) Documento comprovativo do reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação, a apresentar apenas aquando da primeira candida-

tura; 

NOTA: Informamos, que a entrega de candidatura, deverá ser efectuada mediante agendamento, de forma a minimizar o 

tempo de espera dos candidatos, através dos seguintes contactos: 289 599 509/289 598 867.  

Período de candidatura: 1 a 30 de outubro (9h às 16h30) 

Local: Instalações da Ação Social – Quinta da Palmeira, Rua da Oliveira n.º 57 R/chão (junto ao Ecocentro) 
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                                    Ano Letivo 20___/20___ 

                                                                                                                                                                       

1—Identificação do candidato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2—Situação Escolar do Candidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nome:______________________________________________________________________________ 

 

Data de Nascimento: ___/ ___/ _____   N.º B.I/C.C.: ___________________ 

 

N.º de Contribuinte:_____________  

 

Naturalidade: _________________   Nacionalidade: ___________________ 

 

Contacto Telefónico: _________________________  

 

E-mail: _______________________________________________________ 

 

Filiação:   

Pai    ______________________________________________Contacto telefónico: ________________ 

 

Mãe  ______________________________________________Contacto telefónico: _______________
  

Morada da residência do agregado familiar  

_____________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Alojamento em período de aulas:  

Morada do agregado familiar 

Morada fora do agregado familiar               

Faculdade/Universidade/Escola Superior: _________________________________________________ 

Curso:________________________________________ Ano que frequentou anteriormente: ______ 

Ano que está a frequentar: _______ N.º de Cadeiras do ano lectivo anterior: ________ 

 

Teve aproveitamento em todas:  

Sim                     

Não 

 

Divisão de Educação e Ação Social 

Boletim de Candidatura - Bolsas de Estudo Ensino 

http://www.e-financas.gov.pt/


 

 Tem outro curso: Não            Sim           Qual:______________     Grau Académico:_____________ 

 No ano lectivo anterior usufrui de bolsa de estudo? 

 Não         Sim          de que Entidade: ____________________________ Importância Mensal: ________€ 

 Neste ano Letivo candidatou-se a outra Bolsa de Estudo? 

 Não           Sim          de que Entidade: __________________________       Importância Mensal: _______€ 

 

 3—Agregado Familiar  

 4—Situação Habitacional do Agregado Familiar 

 

  

 5—Situação Económica (encargos/despesas do agregado familiar) 

 5.1.—Saúde 

 Existem doenças graves/permanentes: Não             Sim                     Que tipo de doença:______________ 

 Qual o elemento do agregado familiar que sofre da doença: _________________ 

 Valores de despesas permanentes e obrigatórias com a saúde: ____________€ 

 5.2.—Habitação 

 Própria              Alugada               Encargo mensal: ____________€ 

Grau de Parentesco com o 

aluno  
Nome  Idade  Estado Civil  Profissão 

Rendimento mensal 

 (Vencimentos, Pensões, Reformas, 

Sub.. Desemprego, etc.) 

1 Candidato      

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

Assinale a opção que se identifique com a sua situação: 

Alugada: Com contrato               Sem Contrato  

Emprestada: Familiares                Outros             _________________________________________  

N.º de Quartos _____   N.º de Salas _____   N.º de Cozinhas _____   N.º de Wc ’s _____ 
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5.3.— Proveniência dos Rendimentos do Agregado Familiar 

Rendimentos por conta outrem                            Rendimentos por conta própria 

Proprietários/Sócios de Estabelecimentos: Sim           Não       

Proprietário de propriedades: Não           Sim                 Rendimento da propriedade: ___________€ 

 

5.3.— Proprietário de viaturas: 

Agregado familiar possuí viatura própria: Não             Sim                   N.º de viaturas__________ 

Candidato é proprietário ou utilizador normal de viatura pertencente ao agregado familiar: Não           Sim 

6—Dados que queira referir. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________.  

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO/CONSENTIMENTO/DOCUMENTO IDENTIFICAÇÃO 

O Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados Pessoais (RGPD), aplicável, desde o dia 25 de maio de 2018, estabelece re-

gras relativas à proteção, tratamento e livre circulação dos dados pessoais das pessoas singulares, mesmo que tenham sido 

recolhidos antes daquela data, e que se aplica diretamente a todas as entidades que procedam ao tratamento desses dados.  

Assim, para que possamos tratar os seus dados pessoais, necessitamos do seu consentimento, que deve ser livre, explicito, 

inequívoco e informado. 

Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente para os fins solicitados. 

Deste modo, para além das situações em que utilizamos os seus dados pessoais no âmbito dos serviços que prestamos, nome-

adamente na atribuição de Bolsa de Estudo ao Ensino Superior que concedemos, e do cumprimento das imposições legais a 

que estamos obrigados, agradecemos o seu consentimento, assinalando as seguintes opções: 

      Autorizo a Divisão de Educação e Ação Social, a recolher, reproduzir, digitalizar e a conservar em fotocópia ou através de 

outro meio equivalente, o meu documento de identificação e dos elementos que compõem o meu agregado familiar, incluin-

do o seu tratamento em ficheiros; 

      Autorizo a divulgação dos dados ao abrigo de protocolos com entidades externas; 

      Não dou consentimento a nenhuma das opções. 

Declaro sob compromisso de honra e assumo inteira responsabilidade nos termos da lei, pela veracidade das declarações 

prestadas neste boletim. Reconheço que falsas declarações implicam, para além do procedimento legal, o imediato cancela-

mento da bolsa e reposição das verbas já recebidas. Declaro ainda, ter sido devidamente informado(a) de todas as obrigações 

e responsabilidades inerentes à autorização proferida.  

 

 

Assinatura do candidato 

_______________________________________________ 

Albufeira, ___/10/ 2018 
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