
Informação dos Serviços Despacho Registo de Entrada

A preencher pelos serviços A preencher pelos serviços

EDC | Educação 

Bolsa de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público
Exm.º Sr. Presidente da Câmara Municipal de Reguengos de Monsaraz

Identificação do requerente (o aluno)

Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia: Concelho:
Tel: Fax: Email:
N.º BI: Validade:
N.º CC: Validade:
NIF:

Identificação do representante

Nome:
Residência/sede:
Código postal:
Freguesia: Concelho:
Tel: Fax: Email:
N.º de identificação: Tipo de documento1: Validade:
NIF:
Na qualidade de2:

Pedido

Venho requerer a V. Ex.ª, nos termos do n.º 1 do art.º 9º do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino 
Superior Público, a atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público  no ano letivo .

Composição do agregado familiar

Nome Parentesco3 Idade Rendimento
Mensal Bruto

Situação
Profissional

O requerente O próprio

1 Indicar o tipo de documento de identificação (Bilhete de identidade, Cartão de cidadão, passaporte ou outro)
2 Indicar a qualidade em que representa o requerente.
3 Indicar o grau de parentesco relativamente ao requerente (ex: cônjuge, filho, pai).
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Dependentes do agregado familiar a frequentar o ensino superior

Nome Estabelecimento de ensino Ano que frequenta

Percurso escolar

Média de acesso ao ensino superior:
Curso e nível que frequenta no presente ano letivo:
É trabalhador estudante?       sim          não 

Outras bolsas de estudo ou benefícios equivalentes

É beneficiário de alguma bolsa de estudo ou benefício equivalente?        sim          não 
Nome da entidade beneficiadora:
Valor ou descrição da bolsa ou benefício equivalente:

Declarações

Para os devidos efeitos, declaro que tenho conhecimento do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do 
Ensino Superior Público e que cumpro os artigos que dele fazem parte.

Declaro por minha honra que as informações prestadas neste requerimento correspondem integralmente à verdade, não tendo 
sido omitidos quaisquer dados.

Declaro serem verdadeiros todos os documentos entregues e que cumprirei o estipulado na alínea e) do n.º 1 do art.º 22º do  
Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Público.

Comprometo-me a, no prazo de 10 dias, comunicar ao Município de Reguengos de Monsaraz qualquer alteração na situação
académica,  nomeadamente  mudança  de  cursos  e/ou  de  estabelecimento  de  ensino,  desistência  da  frequência  do  curso,
alteração das condições económicas do agregado familiar ou a perda de aproveitamento escolar.

Informação sobre proteção de dados pessoais (aplicável apenas a pessoas singulares) 

Os dados pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no Artigo 102.º do Código do
Procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o tratamento 
dos referidos dados por parte do Município de Reguengos de Monsaraz respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de 
dados pessoais.
Responsável pelo tratamento - Município de Reguengos de Monsaraz
Finalidade do tratamento – Cumprimento de uma obrigação legal(CPA e/ou de legislação específica aplicável ao pedido formulado) 
ou necessário ao exercício de funções de interesse público
Destinatário(s) dos dados – Serviço municipal com competência para apreciar ou intervir no pedido, de acordo com a orgânica 
municipal em vigor
Conservação dos dados pessoais - Prazo definido na legislação aplicável ao pedido
   Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
   Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o n.º de telemóvel indicado.
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Documentos a anexar

 Atestado que comprove a residência do aluno no Concelho de Reguengos de Monsaraz nos dois anos transatos e a composição do
respetivo agregado familiar (a emitir pela Junta de Freguesia da área de residência respetiva);

 Certificado de Habilitações do Ensino Secundário (só para candidatos que vão ingressar no Ensino Superior);
 Certificado de matrícula emitido pelo Estabelecimento de Ensino Superior;
 Documento comprovativo do aproveitamento escolar no ano letivo anterior;
 Documento comprovativo do último salário mensal e/ou outros rendimentos do agregado familiar;
 Fotocópia da declaração e nota de liquidação do IRS referente ao ano civil anterior;
 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 emitida pelo Centro
de Emprego que confirme esta situação, no caso em algum(ns) elemento(s) do agregado familiar se encontre(m) em situação de
desemprego;

 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou subsídios concedidos por outra Instituição;
 Declaração do Serviço de Finanças comprovativa da propriedade dos bens patrimoniais e/ou rendimentos de bens imóveis a

qualquer título do estudante ou qualquer membro do agregado familiar;
 Fotocópia do recibo da renda do mês imediatamente anterior ao da apresentação do Requerimento, ou declaração da entidade

financiadora do empréstimo para habitação própria;
 Documento comprovativo da média de acesso ao Ensino Superior;
 Documento comprovativo de frequência do ensino superior por outro(s) dependente(s) do agregado familiar a que pertence o

candidato;
 Outros documentos que considere pertinentes para o processo.

Pede deferimento
Data  O Requerente
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