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CANDIDATURA PARA A ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS
DE ESTUDO AOS ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR

= ANO LETIVO 2018/2019 =
Ex.mo Senhor:
Presidente da Câmara Municipal de
Vila Nova de Foz Coa
O aluno a seguir identificado apresenta a V. Exa., processo de candidatura à atribuição
de uma das bolsas de estudo aos alunos do ensino superior em concurso para o ano lectivo de
2018/2019, declarando sob compromisso de honra que as afirmações prestadas são verdadeiras.
Nome
B. I. ou
Cartão de
Cidadão

N.º

VALIDADE

Serviço emissor
Data de emissão

Número de Contribuinte fiscal
Naturalidade
Contactos
Nacionalidade

Freguesia
Concelho
e-mail
Telfs.
Portuguesa (1)
Estrangeiro autorizado a residir em Portugal (1)
Nº de Pessoas
N.º de anos de residência no concelho de Vila Nova de Foz Coa

Agregado
Familiar

Rua
Localidade
Freguesia

Código Postal
Estabelecimento de
Ensino Superior
Curso
(1)

- Assinalar com X de acordo com a situação.

Anexa os documentos assinalados no verso
Vila Nova de Foz Côa, ___de___________________ de 2018
O Aluno,
________________________________________________________

(Imprimir no verso do impresso)

ANEXOS
(Os assinalados com X)

1.

Fotocópia da declaração de IRS do ano anterior, de todos os membros do
agregado familiar a viver em economia comum.

2.

Comprovativo da renda mensal do agregado familiar, no caso de residir em
habitação arrendada ou encargo mensal no caso de aquisição.

3.

Atestado da composição do agregado familiar e da sua residência permanente
no Concelho, passado pela Junta de Freguesia da área da sua residência.

4.

Certificado de matrícula comprovativo da admissão no estabelecimento de
ensino superior do ano a que corresponde a candidatura.

5.

Certificado de aproveitamento escolar obtido no ano letivo anterior.

6.

Cópia do Certificado com a classificação final obtida no Nível Secundário de
Educação ou Ensino Equivalente, ou, cópia de documento (Histórico Escolar)
do curso que o(a) candidato(a) frequentou no ano letivo transato (2017/2018)
onde constem, pelo menos, as disciplinas às quais o(a) candidato(a) obteve
aproveitamento, com a indicação da classificação final obtida e dos respetivos
créditos (ECTS) atribuídos, em ambos os casos emitidos pelo estabelecimento
de ensino competente.

7.

Comprovativo de Número de Identificação Bancária (NIB).

