Formulário de Candidatura
Bolsas de Estudo do Ensino Superior

IDENTIFICAÇÃO
NOME COMPLETO:
MORADA:

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

CÓDIGO POSTAL: ______________- ______________

LOCALIDADE: _______________________________

DATA NASCIMENTO: _____/_____/________
FILHO DE: ___________________________________ E DE ______________________________________
NATURALIDADE: __________________________

NACIONALIDADE: ___________________________

CONCELHO DE: ___________________________

DISTRITO DE: _____________________________

CARTÃO DE CIDADÃO: ______________________

Nº CONTRIBUINTE: __________________________

EMAIL: ________________________________________

TELEFONE: __________________________________

CONSTITUIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR
PARENTESCO

NOME

IDADE

PROFISSÃO

VENCIMENTO

ANTECEDENTES ESCOLARES
CURSO

ANO

MÉDIA

União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Sede|Rua das Terçarias| 7860-035 Moura | Telf: 285252499 | Email: expediente@ufmsa.pt
Delegação Sto Amador | Rua das Escolas, 20| 7875 Sto Amador | Telf: 285894134

DATA

Formulário de Candidatura
Bolsas de Estudo do Ensino Superior

CURSO QUE FREQUENTA: _______________________________________________________________
ESTABELECIMENTO DE ENSINO: ________________________________________________________

INDICAR SE TEM SIDO BENEFICIÁRIO DE SUBSÍDIOS (Bolsas de Estudo, etc)

TENCIONA APRESENTAR ALGUM PEDIDO DE AUXÍLIO PARA O ESTUDO A
OUTRAS ENTIDADES?

SOMENTE PARA OS CONCORRENTES QUE NÃO COABITAM
COM O AGREGADO FAMILIAR
(Assinale com um X a sua situação)
Está hospedado em:

Lar

Quarto

Pensão

Casa de Familiar

Despesa mensal em alojamento e alimentação: _____________________________________________

EXPOSIÇÃO DAS CONDIÇÕES ECONÓMICAS DO AGREGADO:

União de Freguesias de Moura e Santo Amador
Sede|Rua das Terçarias| 7860-035 Moura | Telf: 285252499 | Email: expediente@ufmsa.pt
Delegação Sto Amador | Rua das Escolas, 20| 7875 Sto Amador | Telf: 285894134

Formulário de Candidatura
Bolsas de Estudo do Ensino Superior

Lista de Documentos a Entregar:
Formulário de candidatura à bolsa de estudo;
Fotocópia do CC / Bilhete de identidade e Cartão de Contribuinte;
Título de residência relativamente a pessoas oriundas de outros países;
Atestado de Residência do candidato à pelo menos 1 ano, bem como a composição do agregado
familiar;
Comprovativo de Matrícula referente ao ano de candidatura à bolsa, bem como o curso que
frequenta ou vai frequentar, com discriminação das disciplinas;
Documento comprovativo da titularidade do curso de ensino secundário ou outro que lhe permita
acesso ao ensino superior, com a respetiva média final (para candidatos que vão ingressar pela
primeira vez o ensino superior);
Certidão de aproveitamento escolar do ano letivo anterior, da qual conste a média obtida;
Documento descritor das disciplinas concluídas por ano, com menção da nota e créditos obtidos,
autenticado pelo estabelecimento de ensino.
Certidão emitida pelas Finanças onde constem os imóveis inscritos a favor dos membros que
compõem o agregado familiar;
Declaração da Segurança Social da área de residência, onde constem os subsídios, pensões ou
outros apoios auferidos por todos e cada um dos membros que compõem o agregado familiar e
respetivos montantes;
Declaração de IRS respeitante ao ano anterior da apresentação da candidatura, relativamente a
todos os membros do agregado familiar e respetiva nota de liquidação.
Declaração de IRC, sempre que algum dos elementos do agregado familiar detenha, em sociedade,
mais do que 50% do capital social, e a respetiva nota de liquidação, bem como certidão permanente
de matrícula da sociedade, ou respetivo código de acesso à certidão permanente;
Declaração da respetiva entidade patronal, relativamente a todos os elementos do agregado
familiar, onde constem os montantes ilíquidos auferidos mensalmente e nos últimos 6 meses,
especificando o salário, e todas as outras prestações, auferidas mensalmente;
Declaração do IEFP que ateste quais os elementos do agregado familiar em situação de
desemprego;
Recibos de renda da habitação, dos últimos 3 meses;
Declaração da entidade bancária onde conste o montante pago pela prestação devida pelo mútuo
para a aquisição de habitação própria permanente.

Data: _____/_____/_________

Assinatura do Candidato:
________________________________________________
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