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Vem requerer a V/ Ex.ª a atribuição de apoios no âm bito das Bolsas de Estudo para Estudantes do Ensino  Superior.

1. Composição do Agregado Familiar:

N.º Nome Completo N.º Cartão Cidadão
/Bilhete de Identidade

Data de validade N.º Identificação
Fiscal

N.º Segurança Social Data de
Nascimento

1 Requerente ----------------- ---------------------- -------------------------

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tempo de residência no concelho:  anos.

Junto os seguintes documentos:

 a) Exibição do Bilhete de Identidade, Cartão de Cidadão ou Cédula Pessoal de todos os elementos do agregado familiar;

 b) Fotocópia do título de residência relativamente a pessoas oriuntas de outros países;

 c) Exibição do Cartão de Identificação Fiscal de todos os elementos do agregado familiar;

 d) Exibição do Cartão de Segurança Social/ADSE/Outros, de todos os elementos do agregado familiar;

 e) Comprovativo de matrícula em estabelecimento de ensino superior;

 f) Declaração comprovativa de apresentação de requerimento para a atribuição de bolsa de estudo no estabelecimento de ensino superior;

 g) Fotocópia da notificação de decisão da bolsa de estudo atribuída pela Direção-Geral de Ensino Superior (DGES), sendo que em caso de

indeferimento da candidatura, este terá que ser devidamente justificado;

 h) Declaração do estabelecimento de ensino frequentado no último ano letivo;

 i) Declaração do estabelecimento de ensino que discrimine as disciplinas em que o estudante se inscreveu no ano letivo anterior, bem

como as classificações obtidas em relação a cada uma delas;

 j) Atestado de residência onde conste a composição do agregado familiar, bem como o tempo de residência na área do concelho de Ponte 

da Barca.

 k) Fotocópia de Declaração/Certidão emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira que ateste a existência ou não de bens imóveis de

todos os elementos do agregado familiar;
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Identificação do(a) Requerente

Nome / Designação:

Domicílio / Sede:

Freguesia: Concelho: Código Postal:

BI / CC / Passaporte: Validade: NIF: C.A.E.:

Telefone: Fax: Email:

Na qualidade de: Proprietário(a) Usufrutuário(a) Locatário(a) Administração condomínio Outra qualidade:

Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Ponte da Barca
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 l) Fotocópia de declaração da Conservatória do Registo Automóvel que ateste a existência ou não de bens imóveis sujeitos a registo de

todos os elementos do agregado familiar;

 m) Fotocópia da última declaração de IRS ou declaração negativa de rendimentos do agregado familiar;

 n) Fotocópia da última declaração de IRC do agregado familiar;

 o) Fotocópia da nota demonstrativa da liquidação do imposto;

 p) Fotocópia dos três últimos recibos de vencimento de todos os elementos do agregado familiar;

 q) Comprovativo do Rendimento Social de Inserção do requerente/agregado familiar;

 r) Declaração da Segurança Social onde constem as prestações que usufruem os elementos do agregado familiar e respetivos valores;

 s) Declaração do Instituto de Emprego e Formação Profissional que ateste quais os elementos do agregado familiar em situação de

desemprego;

 t) Número de Identificação Bancária do requerente [NIB];

 u)  Declaração ou  extrato/caderneta  relativa  aos  rendimentos  de  capitais  de  todos  os  elementos  do  agregado  familiar,  emitida  pela

instituição bancária;

 v) Fotocópia da declaração comprovativa da regulação das responsabilidades parentais e pensão de alimentos (do progenitor ou do Fundo

de Garantia de Alimentos Devidos a Menores);

 w) Fotocópia dos documentos comprovativos de encargos com a habitação (renda, aquisição ou construção);

 x) Fotocópia do contrato de arrendamento e comprovativo da sua efetiva participação junto da Autoridade Tributária, nas situações em que

o estudante se encontre deslocado da sua residência;

 y) Declaração médica comprovativa de doença crónica, prolongada ou de incapacidade permanente para o trabalho;

 z) Fotocópia comprovativa de deficiência ou incapacidade;

 a1)  Declaração da  farmácia  relativa  à  despesa mensal  efetuada,  tendo  obrigatoriamente  que  ser  discriminada e  de acordo  com a

prescrição médica;

 b1) Fotocópia dos documentos comprovativos das despesas efetuadas com o transporte, aquisição de livros técnicos e material específico;

Mais se declara que a Bolsa de Estudo se destina a apoiar a frequência do  ano, do curso de 

,  na   de   para  o  ano  letivo  ,  tendo  no  ano  anterior

frequentado o  ano.

 Autorizo a notificação por via de correio eletróni co.

Pede deferimento,
Ponte da Barca,   de  de 

O(A) Requerente,

BI/CC: , emitido em  Arquivo(BI): 

Dados a preencher pelo(a) signatário(a), nos termos do DL 250/96, de 24 de Dezembro

A preencher pelo(a) responsável pela verificação
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 O pedido está instruído com os elementos necessários.

 Existem deficiências ou omissões na instrução do pedido, tendo sido informado o(a) requerente da provável rejeição liminar. Contudo, por

sua insistência, foi aceite.

(escolha uma das opções)


