Artigo 14!! 1 Pagamento da Bolsa
As bolsas de estudo serão atribuídas durante 10 meses do ano,
pagas em duas prestações, uma primeira de 60% do valor em
Dezembro, e uma segunda de 40% do valor na pausa lectiva das
Férias da Páscoa.
Artigo 15. !! 1Obrigações dos Bolseiros
Constituem obrigações dos bolseiros:
a) Elaborar e apresentar à Câmara Municipal de Viana do
Alentejo, até 30 de Dezembro de cada ano, um relatório sucinto
que reflicta a actividade escolar durante o respectivo semestre
dele constando obrigatoriamente as disciplinas concluídas e a sua
classificação;
b) Enviar à Câmara Municipal de Viana do Alentejo os
trabalhos realizados ao longo do curso, que se considerem de
interesse para o concelho e/ou tenham enquadramento nas
áreas temáticas em que o Município desenvolve a sua
intervenção;
c) Informar a Câmara Municipal de Viana do Alentejo, da
atribuição e montante de outras bolsas de estudo ou subsídios
concedidos por outras entidades, no âmbito da frequência do
curso;
d) Informar a Câmara Municipal de Viana do Alentejo de
outras ocorrências relevantes relacionadas com o curso.

candidatos, todas as informações que julgue necessárias a uma
avaliação objectiva dos processos.
Artigo 18 !! 1Dúvidas
As dúvidas decorrentes da aplicação do presente Regulamento,
serão resolvidas por deliberação da Câmara Municipal de Viana
do Alentejo.
Artigo 19 !! 1Entrada em vigor
O presente Regulamento entrará em vigor decorridos que
sejam cinco dias da sua publicitação em Edital.

APROVAÇÕES
-Câmara Municipal de Viana doAlentejo-14/09/2011
-Assembleia Municipal de Viana do Alentejo-29/09/2011
- Publicitado em edital datado de 03/10/2011

CAPÍTULO III I Renovação
Artigo 16. !! 1 Da Renovação das Bolsas de Estudo
1-A renovação anual das Bolsas é efectuada mediante
deliberação prévia da Câmara Municipal de Viana do Alentejo.
2-As condições para a renovação anual da Bolsa, são,
cumulativamente, as seguintes:
a) A manutenção da situação de carência económica;
b) Aproveitamento escolar no ano lectivo anterior, a
comprovar através da apresentação de certificado no qual
constem as classificações obtidas
3-0 pedido de renovação da bolsa deverá ser formalizado em
impresso próprio fornecido pelo Município de Viana do
Alentejo e disponível na sua página electrónica em www.cmvianadoalentejo.pt, devendo ser entregue em cada ano lectivo,
acompanhado de requerimento dirigido ao Presidente da
Câmara Municipal de Viana do Alentejo.
4-Caso o bolseiro tenha exames a efectuar na época de recurso,
poderá apresentar o certificado de aproveitamento escolar
referido anteriormente, no prazo de 10 (Dez) dias úteis após a
obtenção dos resultados finais das respectivas provas.
5-Consideram-se inatendíveis os pedidos de renovação das
Bolsas que não forem devidamente justificados, que não derem
entrada na Câmara Municipal de Viana do Alentejo dentro do
prazo de apresentação de candidaturas e que não estiverem
devidamente instruídos.
CAPÍTULO IV I Disposições Finais
Artigo 17!! 1Disposições Finais
1-Os encargos resultantes da aplicação deste Regulamento
serão assegurados por verbas a inscrever anualmente, na
medida do necessário e possível, no Orçamento da Câmara
Municipal de Viana do Alentejo.
2-À Câmara Municipal de Viana do Alentejo reserva-se o direito
de solicitar aos Estabelecimentos de Ensino Superior, a outras
Instituições que atribuem bolsas de estudo e aos próprios
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Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o e-mail indicado.

REPRESENTANTE
Nome:
Morada:
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Fax:

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

PEDIDO
Vem apresentar a V.Exa. a candidatura a Bolsa de Estudo, no âmbito do Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de
Estudo deste Município, pelos motivos seguintes:
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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;
Apresentação do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão;
Apresentação 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;
Plano curricular ou plano de estudos (pode ser retirado da Internet);
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 IBAN/N.I.B.
2.BOLSAS DE ESTUDO
Para o efeito, junta os elementos que se elencam.
Anos Subsequentes ao ano de ingresso e Mestrados Integrados:
Apresentação do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão;
Apresentação de Número de Identificação Fiscal (exceto se tiver apresentado Cartão do Cidadão);
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;
Certificado de matricula do ano anterior, com especificação do ano e do curso e disciplinas em que se encontrava
matriculado/a;
Certificado de matrícula do corrente ano lectivo, com especificação do ano e do curso;
Comprovativo das disciplinas em que se encontra matriculado/a no corrente ano lectivo;
Certificado demonstrativo de aproveitamento escolar obtido no ano anterior;
Plano curricular ou plano de estudos (pode ser retirado da Internet);
Atestado de residência a emitir pela Junta de Freguesia da respetiva área de residência;
Documento comprovativo do IBAN/N.I.B.
Fotocópia da declaração de IRS (Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares), relativa ao ano anterior e respetiva nota
de liquidação;
Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou subsídios concedidos por outra
instituição.
Mestrado:
Apresentação do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão;
Apresentação de Número de Identificação Fiscal (exceto se tiver apresentado Cartão do Cidadão);
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;
Certificado de matrícula do corrente ano lectivo, com especificação do ano e do curso/especialidade;
Certificado das disciplinas em que se encontra inscrito/a;
Certificado de habilitações literárias;
Plano curricular ou plano de estudos (pode ser retirado da Internet);
Atestado de residência a emitir pela Junta de Freguesia da respetiva área de residência;
Documento comprovativo do IBAN/N.I.B.
Fotocópia da declaração de IRS (Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares), relativa ao ano anterior e respetiva nota
de liquidação;
Documento comprovativo no caso de o aluno estar a beneficiar de outras bolsas ou subsídios concedidos por outra
instituição.
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AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
Declaro ao abrigo do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (RGPD), que dou o meu consentimento de forma livre e
informada, para a recolha e tratamento dos dados pessoais em formato papel e digital por parte do Município de Viana do
Alentejo. Os dados recolhidos destinam-se exclusivamente a dar resposta ao pedido, são conservados durante o período
necessário para a prossecução das finalidades legais e do pedido. Em cumprimento do disposto no RGPD (EU)2016/679 do P. E.,
o requerente poderá, a qualquer momento, exercer os direitos de acesso, retificação e cancelamento dos seus dados, bem como
o direito de oposição ao tratamento dos mesmos, mediante pedido escrito para protecao.dados@cm-vianadoalentejo.pt
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o e-mail indicado.

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:

Telef/Telem:

E-mail:

Concelho:

GESTOR DE PROCEDIMENTO
Nome:
Telefone:

Email:

Observações:
O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas declarações, declara
que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.

Pede deferimento,
(local e data)

O Requerente/

Validei a conformidade da assinatura de
acordo com o documento exibido.

O Representante,

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

(O Funcionário)

Imprimir
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