Municcípio de
d Carrrazeda
a de Ansiãess
ATRIBUIÇ
ÇÃO DE BO
OLSAS DE ESTUDO
BOLLETIM DE CA
ANDIDATUR
RA
Ex.mo Se
enhor
Presiden
nte da Câm
mara Municiipal de Carrrazeda de Ansiães
A

(Nome)
não

_________________________
____________
____________
____________
____, portad
dor(a) do BI / CC
interessa)

n.ºº

________
____________
__,

válido

até

__
________/____/___,

(riscar o que

con
ntribuinte

fiscal

n.º_____________________, residen
nte em _______________
____________
_______________________
__________________,
_______________________________
________________________
________com
m o contac
cto ________
______________.

AG
GREGADO
O FAMILIAR
R
N.º

Grau de
Parentesco
o

Nom
me

Situ
uação
Profiissional

Estado Civil
C

COM
MPONENTE
E EDUCATIV
VA
Bolsa de
e Estudo pa
ara ensino se
ecundário o
ou técnico--profissional – [
Bolsa de
e Estudo pa
ara ensino pós-secundá
p
ário – Reside
ente [
Bolsa de
e estudo pa
ara ensino superior – [

]

] Não
N
Residen
nte [

]

]

Estabele
ecimento de
d ensino qu
ue frequentta / vai frequentar (risca
ar o que não in
nteressa): ____
_________________
Curso: _________________________
_______________________
____________
_______________________
__________________
Ano que
e frequenta
a / vai frequ
uentar (riscarr o que não intteressa): _____
_______________________
_________________
Aproveiitamento esscolar do ano anterior,, indicando a média fin
nal do ano

(se aplicável):

________________

_______________________________
________________________
____________
_______________________
__________________
VSFF

PO.01_PRO
OC.03_IMP.01

M
Município de Carrazeda de Ansiães

Página 1 de
d 2

Municcípio de
d Carrrazeda
a de Ansiãess
Bolsa de
e Estudo e/o
ou apoios equivalente
e
es (se aplicáve
el):
Sim [ ]

Não
o[ ]

Aguarda
A
De
ecisão [ ]

Valor . . . . . . . . . . . .:
. _________,,___ €
Entidad
de concede
ente: _______
_______________________
____________
_______________________
______________

OUTRAS
O
INFFORMAÇÕ
ÕES / OBSER
RVAÇÕES
(indica
ar qualquer facto adicion
nal relevante
e que aprove
eite a aprecia
ação do ped
dido)

_______________________________
________________________
__________________________________
__________________
_______________________________
________________________
__________________________________
__________________
_______________________________
________________________
__________________________________
__________________
_______________________________
________________________
__________________________________
__________________
(Localidade)

____________________
________, _______ de____
____________
_____ de 200__.

Pede De
eferimento..
O(A) Ca
andidato(a) __________
_______________________
____________
_______
Documen
ntos obrigatório
os a anexar à candidatura:
1.

C
Cópia do Bilhete
e de Identidade/Cartão de Cida
adão do(a) can
ndidato(a), com a devida autorizzação.

2.

almente o núm
A
Atestado de re
esidência, emitid
do pela respec
ctiva Junta de Freguesia,
F
no qual
q
conste igua
mero de elemen
ntos que
c
compõem o agregado familiar e o tempo de re
esidência no con
ncelho.

3.

SSempre que o rendimento
r
do agregado
a
familiiar seja provenie
ente de trabalho
o por conta pró
ópria, participaç
ções sociais, ou outros, o
c
candidato deve
e juntar obrigatoriamente a IES (IInformação Emp
presarial Simplific
cada), declaraç
ção sob compromisso de honra de
d cada
ttitular dos rendim
mentos indicativ
vos da sua provveniência e resp
pectiva estimativ
va mensal, demo
quidação do IRSS do ano
onstrativo da liq
a
anterior e a dec
claração do Instituto da Seguran
nça Social comp
provativa da realização de desc
contos para a Se
egurança Social.

4.

E
Extrato de remu
unerações da Se
egurança Socia
al ou documento
o equiparado, bem
b
como doc
cumento comprovativo das pen
nsões/ou
ssubsídios que ab
bonem o agrega
ado.

5.

D
Declaração do estabelecimento de ensino com
m indicação do aproveitamento
o escolar no ano
o letivo imediatamente anterior.

6.

FFotocópia do ce
ertificado ou com
mprovativo de m
matrícula do (a) candidato (a), do
d respectivo an
no lectivo.

7.

FFotocópia dos últimos
ú
3 vencime
entos de cada e
elemento do agregado familiar.

8.

FFotocópia da última declaração
o do IRS e ou IRC
C, anexos e resp
pectiva nota de liquidação, referrente a todos oss membros da ag
gregado
ffamiliar ou certid
dão comprovativa emitida pelo Ministério das Finanças, em casso de inexistência
a de declaração.

9.

FFotocópia do re
ecibo de renda do mês anterio
or ao da candid
datura, ou decla
aração da entid
dade financiado
ora do empréstim
mo para
a
aquisição de ha
abitação própria
a, comprovativo
o dos encargos com a habitaçã
ão, os quais não
o podem exced
der os montante
es fixados
a
anualmente pelo governo.

10.

C
Comprovativo da
d submissão da candidatura à bolsa de estudo
o na DGES, a imp
primir da respecttiva plataforma.

11.

C
Comprovativo do
d resultado defiinitivo do pedido
o de bolsa de esstudo na DGES, a imprimir da resspectiva platafo
orma.

12.

O
Outros documen
ntos adicionais que
q os candidattos considerem necessários
n
à ap
preciação da sua
a situação econ
nómica familiar.

13.

E
Em caso de dúv
vida poderão serr solicitados, aoss candidatos, os documentos originais.
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