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Assinale com X a situação do requerente, relativamente ao candidato: 

꙱ Pai/Mãe ou equiparado                     ꙱ Pessoa idónea que viva em comunhão de mesa e habitação com a criança ou jovem 

꙱ Representante legal                            ꙱ Pessoa a quem a criança ou jovem está confiada administrativa ou judicialmente  

꙱ O próprio jovem (com idade superior a 18 anos)   

Identificação do(a) candidato(a) 
(Preenchimento obrigatório de todos os dados, sob pena de exclusão da candidatura) 

Nome: ___________________________________________________________________________________________________ 

Morada Fiscal: ____________________________________________________________________ Localidade/Freguesia: 

__________________________________ Código Postal: ______ - ______ Há quanto tempo reside no concelho: ____________ 

Idade: _________ Data de Nascimento: _____ / _____ /______ Nacionalidade:______________________________________ 

N.º CC /Autorização de residência: _________________________________________ Validade: _______/_______/________ 

N.º Segurança Social: ____________________________ Número de Contribuinte: __________________________ 

Telefone/Telemóvel: _______________________/_____________________________  

Email para contacto / notificação: ____________________________________________________________________________  

(NOTA: O/A signatário/a declara que tem conhecimento de que o meio de comunicação é o email pessoal identificado neste formulário, pelo 

que qualquer erro na identificação do mesmo, que impeça a comunicação normal e regular, é da completa responsabilidade do/a signatário/a).  

Dados para transferência da Bolsa (Preenchimento facultativo) 

IBAN: ___________________________________________________________________________________________________ 

Titular: __________________________________________________________________________________________________ 

Situação escolar do(a) candidato(a): 
(Preenchimento obrigatório de todos os dados, sob pena de exclusão da candidatura) 

1. O candidato, no ano letivo em curso, vai frequentar:  

1.1 Ensino Superior:   ꙱ 

De acordo com o QNQ, a formação que vai frequentar permite obter:  Nível 5 ꙱ 6   ꙱ 7 ꙱ 

(Nível 5: CTESP/Nível 6: Licenciatura/ Nível 7: Mestrado) 

1.2 Ensino Secundário: ꙱         

De acordo com o QNQ, a formação que vai frequentar permitir obter:   Nível 3   ꙱   Nível 4 ꙱ 

REGISTO DE ENTRADA 
(a preencher pelos serviços da CM) 
 

N.º : __________ 

_____ / _____ /________ 

O FUNCIONÁRIO: 

____________________ 

 Leia com atenção o Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo. 
 A Câmara Municipal pode, a qualquer momento, solicitar aos candidatos elementos 
complementares julgados necessários para análise do processo, os esclarecimentos que entenda 
convenientes, ou proceder a averiguações por qualquer outra forma junto de outras entidades. 
Sempre que se verifique qualquer alteração dos elementos declarados, deve a mesma ser 
obrigatoriamente comunicada à Câmara Municipal, sob pena de incorrer em omissão de 
elementos de análise.  
 A não entrega do presente formulário totalmente preenchido e acompanhado de toda a 
documentação exigida no artigo 5.º do regulamento, constitui motivo de exclusão.  
 Os candidatos que concorra, ao ensino superior pela 1.º vez, e que tenham dificuldades na 
recolha de alguma documentação, poderão aprestar essa fundamentação no prazo de 15 dias 
úteis após o término do prazo da candidatura. 
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2. Estabelecimento de ensino que vai frequentar: _______________________________________________________________ 

3. Designação do Curso/área: ________________________________________________________________________________  

4. Ano que vai frequentar: ___________________________ 

5. Estabelecimento de ensino que frequentava, no ano letivo anterior ao da candidatura: 

________________________________________________________________________________________________________ 

6. Obteve aproveitamento, no ano letivo anterior ao da candidatura?          

Sim ꙱         Não ꙱ 

Se respondeu não, indique o motivo:  

Doença prolongada/incapacitante: ꙱ Mudança de curso/área:  ꙱  Outro:  ꙱ ________________________________________ 

7. Já possui habilitação equivalente aquela que pretende adquirir?  

Sim ꙱       Não ꙱ 

ESCALÃO DE RENDIMENTOS/ABONO:  
(Preenchimento obrigatório, sob pena de exclusão da candidatura) 

INDIQUE O ESCALÃO EM QUE SE ENCONTRA: ____________________________. 
 

(ATENÇÃO: só são admitidas as declarações emitidas, pelas entidades oficiais, que contenham expressa indicação de um dos escalões de 
rendimento, não sendo admitidas as que mencionem apenas que não tem escalão). 

ATESTADO DE RESIDÊNCIA EMITIDO PELA JUNTA DE FREGUESIA: 
(Preenchimento obrigatório de todos os dados, sob pena de exclusão da candidatura) 

(Nota: É obrigatório colocação do selo branco. Pode o requerente optar por juntar esta declaração em documento anexo emitido 
pela junta de freguesia do local de residência, que tem de igualmente ser assinado, datado e conter o selo branco.) 

Confirmamos que ________________________________________________________________________________ 

(nome do candidato) reside na freguesia de_____________________________________________, concelho de 

Penedono, há _________________ (indicar há quanto tempo) anos. 

Data ____/_____/_________.  

O Presidente da Junta de freguesia 

__________________________________________________________________________________ 
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DECLARAÇÃO A PREENCHER PELO CANDIDATO 
(Preenchimento e assinatura obrigatórios pelo candidato, e/ou acompanhada da assinatura do titular de responsabilidades 
parentais, quando menor de idade.) 
 

_______________________________________________________________ (nome completo), declara, sob compromisso de 

honra, ter conhecimento das condições e obrigações constantes do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, 

da Câmara Municipal de Penedono e assume inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas no presente 

boletim de candidatura e no decorrer de todo o processo. 

Declara ainda que tem conhecimento que a: 

 prestação de falsas declarações; 

 falta ou desistência deliberada durante o ano de atribuição de bolsa; 

 alteração de residência e/ou recenseamento eleitoral para fora do concelho,  

Serão punidas com:  

 perda imediata da Bolsa de estudo; 

 restituição integral e imediata de todas as importâncias recebidas: 

 impossibilidade de o aluno voltar a apresentar candidatura no âmbito do presente regulamento.   

Declara que tem conhecimento de que o meio de comunicação é o email pessoal identificado neste formulário, pelo que 

qualquer erro na identificação do mesmo, que impeça a comunicação normal e regular, é da completa responsabilidade do/a 

signatário/a. 

Declara ter pleno conhecimento que poderão ser solicitados elementos complementares, sempre que se considerados 

necessários para a apreciação da candidatura e autoriza que a Câmara Municipal de Penedono solicite aos estabelecimentos de 

ensino que frequenta/frequentou informações do candidato. 

 A não prestação de elementos ou esclarecimentos complementares solicitados, bem como, a não entrega dos documentos 

exigidos, dentro dos respetivos prazos, implica a exclusão da candidatura. 

 

Penedono, _____/______/__________ 

 
 
 

Assinatura do Candidato  
 
 
 

_____________________________ 
(conforme CC) 

 

 
 

Assinatura do titular de responsabilidades parentais 
(nos casos de candidato menor de idade) 

 
 

_____________________________________________ 
(conforme BI/CC)

 

Os dados pessoais aqui recolhidos são tratados pelo Município de Penedono, exclusivamente para a finalidade identificada no título do 
formulário, tendo como licitude o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo (alínea f) do n.º 1 do artigo 6.º do RGPD). Os dados não serão 
transmitidos a terceiros além dos membros envolvidos na gestão do processo. Estes dados serão conservados pelo prazo estritamente 
necessário à finalidade a que se destina, findo o qual serão enviados para aquivo municipal a fim de serem tratados conforme legislação 
arquivística em vigor. O Município possui uma política de privacidade e proteção de dados que pode ser consultada na área RGPD do portal em 
www.cm-penedono.pt.  
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A PREENCHER PELOS SERVIÇOS DA CÂMARA: 

Foram entregues pelo requerente, em anexo a este formulário, os documentos previstos no artigo 5.º do 
regulamento, designadamente: (colocar um X nos documentos entregues) 

1) DOCUMENTOS DO CANDIDATO: 

꙱ Bilhete de Identidade ꙱ Cartão do Cidadão ꙱ Autorização/titulo de residência;  

꙱ NIF (Número de Identificação Fiscal);  

꙱ Atestado residência emitido pela junta de freguesia, com indicação do tempo que reside no concelho;  

꙱ Comprovativo de morada fiscal emitido pela AT. 

2) DOCUMENTOS RELATIVOS À SITUAÇÃO ESCOLAR: 

꙱ Documento emitido pelo estabelecimento de ensino, onde o candidato esteve matriculado no ano letivo anterior, 

comprovando que obteve aproveitamento; 

꙱ Certificado de matrícula no ano letivo a que respeita a atribuição da bolsa de estudo com indicação dos seguintes dados: 

 designação do estabelecimento de ensino; curso/área de formação; ano que vai frequentar; duração; nível que lhe 

confere de acordo com o QNQ;   

3)  DOCUMENTOS RELATIVOS AOS RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR DO CANDIDATO: 

꙱ Declaração Escalões de rendimentos (Abono)  

Nota: Só será aceite a declaração com indicação expressa do escalão em que se encontram (Escalão 1,2,3,4,5), não sendo consideradas as 

declarações que indiquem “sem escalão”.  

4) OUTROS DOCUMENTOS VERIFICADOS: 

꙱ Documento de identificação e comprovativo da qualidade de titular de responsabilidades parentais (quando candidato 

menor). 

꙱ Documento de identificação do requente (quando formulário candidatura for entregue nos serviços por pessoa diferente do 

candidato)  

꙱ Outros: _____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ (nome do requerente) confirma que nesta data 

entregou os documentos supra identificados nos serviços desta Câmara, constituídos das folhas ______a_______,  

Tendo assim procedido à entregue de toda a documentação exigida ꙱ ficando em falta o(s) seguinte(s) documento(s): ꙱ 

 ____________________________________________________ 

Penedono, ______/_____/______.  

Assinatura do requerente 

 

______________________________________ 

 


