BOLETIM DE CANDIDATURA
Bolsa de Estudo – Ano Letivo ___/____
I – IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO/AGREGADO FAMILIAR
01. Nome Completo (em maiúsculas) ______________________________________________________________
02. Filiação – Pai ___________________________________________________ Profissão ____________________
Mãe __________________________________________________ Profissão ___________________
03. Data de Nascimento ____/____/________ Natural da Freguesia ______________________________________
04. Residência do(a) aluno(a) em tempo de aulas _____________________________________________________
Telefone ___________________ Telemóvel ___________________ Email ______________________________
05. Residência do Agregado Familiar _______________________________________________________________
Telefone ___________________ Telemóvel ___________________
06. Cartão de Cidadão n.º __________________________ Contribuinte fiscal n.º ___________________________
NIB (Número de Identificação Bancária) _________________________________________________________
do Banco __________________________________________________________________________________
Email: _____________________________________________________________________________________
07. Elementos que compõem o agregado familiar
Nome

Grau de Parentesco

Data de Nascimento

II – SITUAÇÃO ESCOLAR DO ALUNO
08. Universidade/Instituto/Escola __________________________________________________________________
09. Curso ______________________________________________________________________________________
10. Ano _________________________
11. Média das Classificações
11.1 Alunos (as) do 1.º ano – classificação final inscrita na ficha curricular do 12.º ano ____________________
11.2 Outros (as) alunos(as) Média das Classificações obtidas em anos transatos ________________________
(devidamente comprovados pelos serviços académicos)
12. Transitou do ano letivo anterior? Sim  Não 
13. Recebe bolsa de estudo de outra entidade? Sim  Não 

Qual? ___________________________________

III – ENCARGOS PRÓPRIOS DA FAMÍLIA
14. Habitação
Casa Própria  Casa alugada 
Encargos mensais regulares (anexar comprovativos):
Renda _______________________ - ___________ euros
Impostos ____________________ - ___________ euros
Empréstimos ________________ - ___________ euros
Outros _____________________ - ___________ euros
Total ______________________ - ___________ euros
15. Transportes
O agregado familiar possui viatura própria? Sim  Não 
Transporte utilizado na deslocação para o local de trabalho pelos elementos do agregado familiar:
Transportes coletivos 
Automóvel 
Outros  Quais? _____________________________________
16. Saúde
Despesa média mensal relativa a encargos com medicamentos ou assistência médica de alguns membros do
agregado familiar. Total _____________ euros. (anexar comprovativos)

17. Educação
Despesa mensal relativa à frequência em Creche, Jardim de Infância, Universidade.
Total _____________ euros. (anexar comprovativos)
Especifique as despesas: _____________________________________________________________________

IV – MEIO DE VIDA – SITUAÇÃO ECONÓMICA/PROFISSIONAL
18. Os titulares do agregado familiar são proprietários de empresa fabril ou estabelecimento comercial /ou
indústria? Sim  Não 
19. Os titulares do agregado familiar exercem atividade por conta própria? Sim  Não 
20. Todos(as) os(as) alunos(as) cujo encarregado de educação desempenha a sua atividade profissional ligada à
exploração agro-pecuária devem preencher os espaços seguintes.
Área própria ocupada na exploração ____________m2
Área arrendada exploração ____________m2
Número de animais existente na exploração (segundo o seu tipo) ____________________________________
___________________________________________________________________________________________

Vila das Lajes, _____ de ___________________ de ________

O Candidato,
____________________________________

