
 

 
                   Ano Letivo   20___/20____ 
 

I – IDENTIFICAÇÃO E RESIDÊNCIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
II – SITUAÇÃO ESCOLAR DO CANDIDATO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

III – COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 
 

 Nome Parentesco Estado 
Civil Profissão Habilitações 

Escolares 
1  Candidato    

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      
CONSIDERA-SE AGREGADO FAMILIAR O CONJUNTO DE PESSOAS QUE VIVE EM COMUNHÃO DE MESA E HABITAÇÃO. 

ANTES DE AUTENTICAR, CERTIFICAR-SE QUE AS LINHAS NÃO ESCRITAS FORAM INUTILIZADAS. 
 

Junta de Freguesia (confirmações): 
Identificação e composição agregado familiar 
Residência 
Recenseamento/Data 

MUNICÍPIO DE FARO – BOLSAS DE ESTUDO 
Boletim de candidatura 

Registo 

Nome……………………………………………………..…….……………  Sexo   M           F 

Data de Nasc…../…../…..  Estado Civil……………………..  Nacionalidade……………..….……. 

Natural da Freguesia de……………………….  Concelho…………………..  Distrito………..…… 

B.I. nº / Nº ID Civil…………………Data de Validade…../…../…..   Nº Contribuinte……………… 

Filiação…………………………………………………………………………………………………... 

NIB:……………………………………………… Entidade Bancária…………………………………. 
ANEXAR FOTOCÓPIA DO DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO/CARTÃO DE CONTRIBUINTE E DO NIB DA CONTA 

Residência do agregado familiar………………………….……………….…….………………….… 

Telf:……………..……… / Telm:…………………………. 

Residência em tempo de aulas………………………………………………………………………… 

Telf:…………..………… / Telm:…………………………. 

Estabelecimento de ensino ………………………………………………… Curso…………………… 

…………………….  Ano que vai frequentar …… Horário diurno            Horário noturno 

Ano que frequentou anteriormente…………Curso…..………………………………………..……… 
ANEXAR CERTIFICADO DE HABILITAÇÕES E PROVA DE MATRÍCULA 
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Nome Próprio Estab. Ensino Ano Tipo Aloj. Requereram benef. 
sociais a 

     

     

     

     

     

     

 

 

IV – RECEITAS E DESPESAS 

RENDIMENTOS MENSAIS LÍQUIDOS DO AGREGADO 
Nome Valor Proveniência 

     

     

     

     

     

     

     

Fotocópia do último recibo de vencimento de cada elemento do agregado familiar no ativo, do mês imediatamente anterior ao da candidatura  
 
 
VALOR DA RENDA OU PRESTAÇÃO COM HABITAÇÃO (mensal) €…………………………(confirmar com fotocópia do 
último recibo ou declaração da entidade financiadora do empréstimo para aquisição de habitação própria) 
 
 

ENCARGOS MENSAIS DO CANDIDATO 

Discriminação Valor 

Alojamento € 

Alimentação € 

Tipo de transporte € 

Material Escolar € 

Outros € 

SOMA € 

Quando não for possível indicar valores fixos, fazer uma estimativa com a maior aproximação possível 

 



 
 

 

V – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

1 – Na prossecução dos seus estudos já teve apoio social em anos anteriores?        Sim            Não 

 1.1. – de que entidade:……………………………………………………………………………………………… 

 1.2. – para o ensino:        1º Ciclo           2º Ciclo            3º Ciclo           Secundário         Superior 

 1.3. – Benefícios sociais no ano anterior 

 Bolsa        Sim       Não            entidade................................................... valor mensal €…………….…. 

2 – Estado de saúde do agregado familiar com influência no cálculo da bolsa 

 2.1. – Existem doenças graves e/ou permanentes           Sim                    Não 

 2.2. – De que elementos do agregado familiar………………………………………………………………….. 

(em caso afirmativo comprovar com atestado médico) 

 2.3. – Fazem despesas obrigatórias com a saúde         Sim                   Não 

 (em caso afirmativo comprovar com declaração médica) 

3 – Existe algum falecimento de familiar (pai/mãe/esposo(a))               Sim                   Não             

 3.1. – Parentesco………………Profissão………………………………….…..(apresentar certidão de óbito) 

4 – Se já esteve empregado: Qual a profissão exercida? …………………………….…………………………….….. 

 Desde…../…../….. a …../…../…..        Qual o último vencimento?  €…………………… 

5 – Indique quaisquer outros elementos que entenda dever prestar para o mais completo esclarecimento da 

sua situação sócio-económica. 

……………………………………………………………….……………….………………………..………………. 

……………………………………………………………….……………..………………………………..…...….… 

……………………………………………………………….…………..…………………………………………..… 

……………………………………………………………….……………………………………………………….… 

……………………………………………………………….………………………………………………….……… 

..….………………………………………………………….…………..…….……………………………………..… 

……………………………………………………………….…………………………………………………….…… 

….…………………………………………………………….………………………………………………….…….. 

…..…………………………………………………………….………………………………………………….……. 

 

 

 

 

 

 

 O CANDIDATO 

 (ou o Encarregado de Educação caso seja menor) 

 

  

Data:___/___/20___ 

 

 

Serão excluídos os candidatos com os boletins incompletos, mal preenchidos ou sem as confirmações necessárias. 

As candidaturas deverão ser entregues na Divisão de Educação de 01 a 30 de novembro das 09:00h às 16:00h, sendo que no último dia útil deverão 

dar entrada até às 13:00h. 

Declaro que conheço o REGULAMENTO pelo qual se rege a atribuição de Bolsas de 
Estudo e que me responsabilizo por todas as informações prestadas. 



 
 

 

 

Documentos Entregues 
Rubricar 

Candidato Técnico 

Número de identificação civil e número de identificação fiscal do candidato   
Atestado de residência com indicação do número de pessoas que compõem o agregado 
familiar e o tempo de residência no concelho (há mais de 5 anos) ou no boletim de 
candidatura existe um espaço próprio, a preencher pela junta de freguesia respetiva; 

  

Fotocópia do documento comprovativo com o aproveitamento escolar obtido no ano letivo 
anterior ao da candidatura;   

Fotocópia do documento comprovativo da matrícula do candidato e restantes elementos 
estudantes do agregado;   

Fotocópia da ultima declaração do IRS/IRC e respetivos anexos referente ao ano anterior e 
respetiva nota de liquidação, ou certidão comprovativa emitida pelo Ministério das Finanças, 
em caso de inexistência de declaração; 

  

Fotocópia do último recibo de vencimento de cada elemento do agregado familiar no ativo, 
do mês imediatamente anterior ao da candidatura;   

Fotocópia do último recibo da renda no caso de residir em habitação alugada ou declaração 
da entidade financiadora do empréstimo para aquisição de habitação própria, comprovativa 
dos encargos com a habitação; 

  

Fotocópia da certidão de óbito em caso de falecimento (pai/mãe/esposo/a);   
Fotocópia do NIB de uma conta cujo titular seja o candidato ou o encarregado de educação 
se o candidato for menor;   
Declaração dos serviços de ação social do estabelecimento de ensino secundário ou 
superior em que se encontra inscrito que comprove se usufrui ou não de SASE/Bolsa de 
Estudo por parte do mesmo para o ano letivo a que se candidata; 

  

Em situação de desemprego terá que fazer prova com declaração do Centro Distrital de 
Solidariedade e Segurança Social da área de residência, da qual conste o montante do 
subsídio auferido, com indicação do início e termo, e na falta deste, a indicação sobre a não 
atribuição desse subsídio; 

  

Outros documentos que o requerente entenda melhor esclarecerem a sua pretensão -    
 


