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REQUERENTE 

Nome:                                                                                                                                                                     

Residente/com sede em:                                                                                                                                           

Código Postal:            Freguesia:                                         Concelho:                                                                     

NIF/NIPC:                                       BI/CC:                                    Válido até:                                     

Telefone:                    Telemóvel:                   Fax:                    E-mail:                                                        

NIB                                                                                                               

Filho(a) de                                                                                                                                                                                       e de 

                                                                                                                                                                                                    

Composição do agregado familiar: 

Grau de Parentesco Nome Idade Profissão Rendimento Mensal 

     

     

     

     

     

 

A frequentar o                           ano do Curso                                                            

Na Universidade / Instituto Politécnico                                                                   

 Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o e-mail indicado. 

 

REPRESENTANTE 

Nome:                                                                                                                                                                     

Residente:                                                                                                                                                               

Freguesia:                                                         Código Postal:                          

NIF/NIPC:                                       BI/CC:                                     Válido até:                                    

Telefone:                    Telemóvel:                   Fax:                    E-mail:                                                        

Na qualidade de  Gerente  Administrador  Procurador  Outro                                                                    

 

PEDIDO 

Vem apresentar a V.Exa. a candidatura a Bolsa de Estudo, no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de 

CANDIDATURA BOLSAS DE ESTUDO FREQUÊNCIA ENSINO SUPERIOR 
Reg. Ent. n.º       

Processo n.º       

Registado em      /      /      

O Funcionário ____________________ 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Câmara Municipal 

DAM  
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PEDIDO 

Estudo deste Município, pelos motivos seguintes: 

                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                        

 

DOCUMENTOS A ENTREGAR: 

1.BOLSAS DE ESTUDO POR CARÊNCIA ECONÓMICA DO CONCELHO DE VIANA DO ALENTEJO 

Para o efeito, junta os elementos que se elencam. 

 Boletim de candidatura da Câmara Municipal, no qual constem os elementos de identificação completos, os contactos 

telefónicos e os principais motivos da apresentação da candidatura; 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão;  

 Fotocópia de Número de Identificação Fiscal (exceto se tiver apresentado Cartão do Cidadão);  

 Atestado de residência a emitir pela Junta de Freguesia da respetiva área de residência;  

 Documento comprovativo do reconhecimento do Curso pelo Ministério da Educação (a apresentar apenas aquando da 

primeira candidatura);  

 Certificado demonstrativo do aproveitamento escolar obtido no ano anterior;  

 Fotocópia da declaração de IRS (Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares), relativa ao ano anterior e 

respetiva nota de liquidação;  

 Documento comprovativo de inscrição no curso;  

 Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou subsídios concedidos por outra 

instituição.  

 Documento comprovativo do N.I.B. 

 

NOTIFICAÇÃO 

Mais solicita que todas as notificações referentes ao pedido, iniciado com o presente requerimento, sejam dirigidas para: 

 Requerente, morada supra referida; 

                                                                        , com domicílio ou sede em                                                                        , 

código postal       -       freguesia de                                                       , concelho de                                                , 

com o telefone n.º                                 , fax n.º                                 , e-mail                                                                              . 

 

 

Pede deferimento, 

 

Viana do Alentejo,        de                                  de       

 

O Requerente 
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(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar) 

 

 

Conferi a assinatura pela exibição do BI/CC n.º                                 , encontrando-se válido até                                      . Reconheci 

também os poderes do requerente/representante para o ato, na qualidade de  Interessado  Outro:                                                          .  

O funcionário:                                                                                                                                           , em       /      /         

Observações:                                                                                                                                                                                           

 

 


