INFORMAÇÃO

DESPACHO

MOD – 01.02 | DDSE

REQUERIMENTO

ENTRADA:
Em: _________ / __________ / _____________

Bolsa de Estudo

O Funcionário: _____________________________

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua

IDENTIFICAÇÃO
Nome
Morada
Código Postal

Localidade

Freguesia
Data de nascimento

Naturalidade
Emitido a

BI/CC
NIF

Arq. de Identificação

N.º de Ident. da SS

Estado civil

Filiação
E-mail

Tlm/Tlf n.º

@

Tempo de residência no concelho

PRETENSÃO
Vem requer a V. Ex.ª, nos termos do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo em vigor, a atribuição de Bolsa de Estudo para o
ano letivo de ______ /______.

Para efeitos do pedido supra mencionado informo:
I- Situação escolar no ano letivo anterior

Estabelecimento de ensino que frequentou
Curso

Ano

Aproveitamento escolar
Candidatou-se à Bolsa de Estudo da Câmara Municipal do Peso da Régua?
Se sim, foi-lhe atribuída?

Sim

Sim

Não

Não Se sim, qual o valor?

Beneficiou de outra bolsa/vantagem equivalente?

Sim

Não Se sim, quem atribui?

Qual o valor?

II- Situação escolar atual

Estabelecimento de ensino que frequenta
Curso
Qual o ano ou qual a sua situação relativamente à matrícula?
Ano em que iniciou o curso
Regime de Gestão do Estabelecimento de Ensino
É trabalhador-estudante?

Sim

Não

Duração do curso
Público
Privado

Cooperativo

|

Horário diurno

Horário noturno

Se sim: Profissão

Local de trabalho

Entidade patronal

É beneficiário, para este ano, de outra bolsa/vantagem equivalente?
Se sim, quem atribui?

Sim

Tlm/Tlf n.º
Não
Qual o valor?

III- Alojamento em tempo de aulas

Com familiares

Residencial

Casa de pessoa amiga

Quarto alugado

Outro

Morada em período letivo
Código Postal

Localidade
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IV- Composição do agregado familiar

Nome

Parentesco

Idade

Estado Civil

Profissão

Entidade patronal

Rendimento Mensal

Titular

V- Existência de outro estudante deslocado no agregado familiar

Nome
Estabelecimento de ensino que frequentou

Ano

Curso

Parentesco

Morada em período letivo
Código Postal

Localidade

Tlm/Tlf n.º

VI- Percurso Escolar (Ensino Superior)

Curso

Ano

Estabelecimento de Ensino

Aprov./Reprov.

1º Ano
2º Ano
3º Ano
4º Ano
5º Ano

ELEMENTOS
BI/CC;
Cartão de Contribuinte;
Cartão de estudante (caso seja portador do mesmo);
Atestado de residência (residentes no concelho há pelo menos 3 anos e composição do agregado familiar);
Declaração de IRS ou IRC ou outro comprovativo de rendimentos, referente ao ano civil de anterior, dos elementos maiores do agregado familiar, a viver
em economia comum;
Nota de liquidação referente à declaração anterior referida;
Documento comprovativo dos rendimentos de cada elemento do agregado familiar emitido pela entidade patronal ou pela SS, relativo aos 3 meses
anteriores à candidatura;
Certificado de matrícula do ano a que corresponde a candidatura com referência ao curso, disciplinas e unidades de crédito a que se inscreve;
Certificado emitido pelo estabelecimento de ensino demonstrativo do aproveitamento escolar obtido no ano letivo anterior, com classificação, médias
obtidas e unidades de crédito realizadas;
Nota: Assinalar nos quadrados em branco os elementos apresentados com o requerimento; Os quadrados sombreados destinam-se a uso exclusivo dos Serviços Camarários.

PEDE DEFERIMENTO
Declaro sob compromisso de honra que todas as informações prestadas neste requerimento são verdadeiras e completas, sabendo que
qualquer inobservância desta regra implica suspensão imediata da bolsa, caso me seja concedida. Declaro, ainda, ter conhecimento que
devo entregar juntamente com este requerimento os elementos solicitados.
Peso da Régua, ______ de ________________________ de _________
O responsável pelo pedido:_________________________________________________________________________
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