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BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 

FICHA DE CANDIDATURA 

 
ANO LETIVO  __________/___________ 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

Nome: _________________________________________________________________________________________________ 

Telefone/Telemóvel: ____________________________________________________________________________________ 

Email: __________________________________________________________________________________________________ 

Data de nasc.: ________/______/_______             Naturalidade: _____________________________________________ 

Nº Ident. Fiscal: ____________________________   Nº Cartão Cidadão/BI: _____________________________________ 

 

Residência habitual: 

 

No concelho de _______________________________________________ Freguesia ______________________________ 

Localidade/Morada ____________________________________________________________________________________ 

Código Postal ______- _____     Contacto _____________________________________________ 

 

II - SITUAÇÃO ESCOLAR NO ANO LETIVO ANTERIOR 

 

Estabelecimento de Ensino que frequentou: 

________________________________________________________________________________________________________ 

Curso: ________________________________________________________________________________ Ano: ____________ 

 

III - SITUAÇÃO ESCOLAR NO ANO LETIVO ATUAL 

 

Estabelecimento de ensino superior que frequenta:  

Público____ Privado____Cooperativo____ 

Nome: _________________________________________________________________________________________________ 

Curso _________________________________________________________________________________ Ano: ____________ 

Ano em que iniciou o curso: ________________________ Duração do curso: _________________________________ 

 

IV – COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

 Nome Parentesco 
 

Idade 
Estado 

civil 
Profissão 

Rendimento 

Mensal 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        
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DOCUMENTOS A APRESENTAR: 
Apresentação do cartão de cidadão ou Bilhete de Identidade e Número de Identificação Fiscal;  

Atestado da Junta de Freguesia com data do ano corrente, a comprovar a respetiva morada e a 

residência na freguesia há três ou mais anos (deverão ser descriminados os nomes, idades, parentesco e 

situação profissional) de cada elemento do agregado familiar;  

Certidão ou outro documento comprovativo da matrícula no corrente ano letivo, no curso ministrado 

pelo estabelecimento de ensino superior, especificando o curso;  

Documento comprovativo da titularidade do curso do ensino secundário e da respetiva média final, 

para os alunos que ingressam pela primeira vez num estabelecimento do ensino superior;  

Plano do curso que frequenta, autenticado pelo estabelecimento de ensino superior, com 

discriminação das cadeiras por ano letivo;  

Documento discriminando as disciplinas concluídas por ano, com menção da respetiva nota e créditos 

obtidos, autenticado pelo estabelecimento de ensino;  

Documentos comprovativos de todos os rendimentos auferidos pelo agregado familiar (declaração de 

IRS e IRC referente ao último ano fiscal), no caso de a declaração de IRS não descriminar as despesas com 

educação, saúde e habitação do agregado familiar, devem ser apresentado(s) o(s) documento(s) 

comprovativo(s) obtido(s) nos serviços das Finanças; 

 Declaração comprovativa da situação de desemprego dos elementos do agregado familiar, emitido 

pelos serviços da Segurança Social, se for o caso, e de inscrição atualizada no Instituto de Emprego e 

Formação Profissional. 

 

Declaro que tomei conhecimento do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do ensino 

superior, que preencho os requisitos escolares, económicos ou especiais previstos e que as declarações de 

rendimento e outras prestadas são exatas. 

 

O(a) candidato(a) 

 

____________________________________________ 

 

 

O Encarregado de Educação 

(no caso do candidato ser menor) 

 

_____________________________________________________ 

                             

 


