Registado sob o n.º ____________
Em _____/______/________

Câmara Municipal de Alenquer
Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal
de Alenquer

REQUERIMENTO
ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO A ALUNOS/AS DO ENSINO SUPERIOR
NOME _________________________________________________________________________________________________________________
MORADA _______________________________________________________________________________________________________________
LOCALIDADE _____________________________________CÓDIGO POSTAL ________/______ _______________________________________
FREGUESIA __________________________ TELEFONE ___________________ EMAIL_______________________________________________
B.I / CARTÃO DE CIDADÃO N.º ____________________ VALIDADE ______/_____/_________ ESTADO CIVIL ____________________________
N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL:___________________________ NIB:_____________________________________________________________
FILHO DE _____________________________________________________E DE_____________________________________________________

Vem requerer a V. Exa. a atribuição de Bolsa de Estudo, e para o efeito se anexa os seguintes documentos:
 Fotocópia dos documentos de identificação de todos os elementos que compõem o agregado familiar;
 Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia da sua área de residência;
 Documento comprovativo da titularidade do curso do ensino secundário, da respetiva classificação média e
documento comprovativo da matrícula para os/as estudantes que ingressam pela primeira vez no ensino superior;
 Documento comprovativo do aproveitamento escolar do ano letivo anterior ou documento comprovativo da causa da
reprovação;
 Documento comprovativo de matrícula com especificação do curso e ano que vai frequentar para os/as estudantes já
Integrados/as no ensino superior;
 Fotocópia da última declaração de IRS referente a todos os elementos do agregado familiar, relativa ao ano civil
anterior ao ano letivo a que se refere a candidatura ou comprovativo da isenção da entrega da referida declaração;
 Nota de liquidação do IRS do ano anterior;
 Na falta da declaração de IRS, deverá apresentar os documentos comprovativos dos rendimentos do agregado familiar
referente ao mês anterior à candidatura;
 Fotocópia do Número de Identificação Bancária.
Mais se declara que a Bolsa de Estudo destina-se a apoiar a frequência do _______º ano letivo, do curso
de_____________________________________________________________, na Universidade ou Politécnico de
___________________________________________ para o ano letivo _____ /_____, tendo no ano anterior frequentado
o _____º ano letivo.
PEDE DEFERIMENTO,
_____/_____/_______

O REQUERENTE
_______________________________________

Nota: O requerimento deverá ser assinado pelo Encarregado de Educação se o candidato for menor.
COMPROVATIVO DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO
Confirmo a declaração acima mencionada, o/a aluno/a encontra-se matriculado/a neste estabelecimento de ensino e irá
frequentar o ______º ano, no letivo de 2017/2018.
_____________________________________________
(Carimbo e assinatura do estabelecimento de ensino)

