
 

Junta de Freguesia da Matriz Telefone: 292 292 100 Web: www.freguesiamatriz.pt 
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A preencher pelos Serviços: 

N.º de Entrada: _________ 

Data: ___/___/________ 

 

Bolsa de Estudos 

 

Identificação do Candidato 

Nome completo:     

Data de Nascimento: ___/___/_____ NIF:     Cartão de Cidadão:     

Naturalidade:   -        Estado Civil:    . 

Morada:     

Código Postal:         -               Localidade:        -         

Telefone:     Telemóvel:     

Email:     

Profissão:     N.º de Eleitor:     

Residência em aulas: 

Morada:     

Código Postal:         -               Localidade:        -         

 
Situação Escolar do Candidato 

Estabelecimento:     

Curso:     

Ano do curso que frequentou: :          

Ano do curso que que se inscreve:          

 

Composição do Agregado Familiar 

Nome Parentesco Idade 

    Candidato     
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A preencher pelos Serviços: 

N.º de Entrada: _________ 

Data: ___/___/________ 

 

Bolsa de Estudos 

 

 
 

Outras informações que considere pertinentes:  
 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaração de Compromisso de Honra 
(A assinar pelo Encarregado de Educação, caso o candidato não tenha atingido os 18 anos até ao final do ano civil em 

que se candidata). 

Declaro, por minha honra, que assumo inteira responsabilidade pela exatidão de todas as declarações 

prestadas e a veracidade dos documentos comprovativos e que me comprometo a cumprir escrupulosamente 

o estipulado no Regulamento de Atribuição de Bolsa de Estudos.  

 

O Candidato: __________________________________________________________________________  
(Assinatura igual à constante no BI ou Cartão de Cidadão) 

 

 

O Encarregado de Educação: _________________________________________________________________  
(Assinatura igual à constante no BI ou Cartão de Cidadão) 

 
 
Horta, ______ de ____________________ de ________  
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A preencher pelos Serviços: 

N.º de Entrada: _________ 

Data: ___/___/________ 

 

Bolsa de Estudos 

 

 

 

DOCUMENTOS INSTRUTÓRIOS APRESENTADOS 

□ a) Fotocópia do Cartão de Cidadão do candidato a bolseiro, e no caso do candidato ser menor de 

idade, ainda cópia do Cartão de Cidadão do encarregado de educação;  

□ b) Documento comprovativo de morada do candidato ou do encarregado de educação;  

□ c) Certificado de matrícula no ensino superior, em caso de ingresso com a especificação do curso; 

□ d) Declaração do estabelecimento de ensino que frequentou no ano letivo anterior, comprovando o 

aproveitamento escolar, e certificado de matrícula com especificação do curso e ano quando se 
tratar de estudantes já integrados no ensino superior;  

□ e) Documento comprovativo de beneficiário de outras bolsas e respetivo montante;  

□ f) Fotocópia da última declaração de I.R.S. e/ou I.R.C., e respetiva Nota de Liquidação, referente a 

todos os elementos do agregado familiar, relativa ao ano civil anterior a que se refere a 
candidatura ou, na falta desta, documento comprovativo da situação face ao emprego, a emitir 
pela Segurança Social ou Centro de Emprego da área de residência;  

□ g) Outros documentos comprovativos e situações especificas declaradas, que a Junta de Freguesia 

entenda necessários para a avaliação do processo de candidatura à bolsa de estudo. 
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