Município de Tondela
www.cm-tondela.pt

Balcão Único de Atendimento
Bolsa de Estudo – Ensino Superior
Livro de CORRESPONDÊNCIA
Reg. Ent. n.º ______/ _____________
Registado em ___/___/________
O Funcionário ______________________

Exmo(a). Senhor(a).
Presidente da Câmara Municipal de Tondela
Largo da República, n.º 16
3464-001 Tondela

SGD – Sistema Gestão Documental

Identificação do Candidato
Nome: ________________________________________________________________________________________
Morada _______________________________________________________________________________________
Código Postal: ________________ Freguesia: _______________________ Concelho:________________________
NIF/NIPC: _________________BI/CC: _________________ Válido até: ___/___/________
Telefone: _________________Fax: _________________E-mail: ___________________________________
Código de certidão permanente: __________________________
Na qualidade de _________________ - Outro: _________________
Representado por: ______________________________________________________________________________
Autorizo o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.

Morada para envio da correspondência
Morada para envio de correspondência: Requerente / Proprietário / Outro
Nome: ________________________________________________________________________________________
Morada _______________________________________________________________________________________
Código Postal: _________________ Freguesia: ________________________
Telefone: _________________ E-mail: ___________________________________
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, para o endereço eletrónico indicado.
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Situação Escolar do Candidato
Ano letivo de ingresso no primeiro ano do ensino superior _____________
Houve mudança de curso?

Sim

Não

Se sim, em que ano letivo?______________/________________

Motivo da mudança __________________________________________________________________________

DADOS REFERENTES AO ANO LETIVO ANTERIOR
Ano letivo__________/______________
Estabelecimento de ensino superior_____________________________________________________________
Localidade__________________________________ Ano frequentado_______________ Média____________
Foi bolseiro do Município?

Sim

Não

Se sim, qual o valor anual que lhe foi atribuído? ____________,______€
Se não, indique o motivo____________________________________
Foi bolseiro do estabelecimento de ensino superior?

Sim

Não

Se sim qual o valor anual que lhe foi atribuído? ____________,______€
Se não, indique o motivo_________________________________________________________________________

DADOS REFERENTES AO PRESENTE ANO LETIVO
Estabelecimento de ensino superior_________________________________________________________________
Localidade____________________________________ Ano a frequentar______________
Solicitou bolsa de estudos ao estabelecimento de ensino superior?

Sim

Não

Se não, qual o motivo?___________________________________________________________________________
Se sim, já sabe o resultado?

Sim

Não Qual o valor anual que lhe foi atribuído? ____________,______€

Composição do Agregado Familiar
Parentesco

Nome

Data Nasc.

Profissão

Vencimento

Outros
Rendimentos
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Situação Económica do Agregado Familiar
Possui habitação própria?

Sim

Possui empréstimo à habitação?

Não
Sim

Pagamento de renda da habitação?

Não

Sim

Se sim, qual o valor?_________,____€

Não

Se sim, qual o valor?_________,____€

O candidato tem despesas com a habitação em tempo de aulas?

Sim

Não

Se sim, qual o valor?_________,______€
Há quanto tempo reside no Concelho de Tondela __________________________

Situação de Saúde do Agregado Familiar
Existem doenças graves e/ou crónicas?

Sim

Não

De que elemento do agregado familiar?______________________________________________________
Fazem despesas obrigatórias na farmácia?

Sim

Não

Se sim, qual o valor?_________,____€

Nota: O não preenchimento, a omissão de dados ou a não entrega dos documentos comprovativos, a seguir
solicitados, de acordo com o estabelecido no regulamento, é motivo de exclusão dos candidatos.
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Documentos a entregar
Cartão de Cidadão de todos os elementos do agregado familiar
Atestado de residência com indicação do número de elementos do Agregado Familiar e do tempo de residência
no concelho de Tondela (passado pela junta de Freguesia)
Comprovativo de matrícula em estabelecimento de ensino superior no presente ano letivo
Plano de Estudos para o presente ano letivo
Comprovativo de aproveitamento escolar relativo ao ano anterior, com indicação das classificações obtidas por
disciplina
Comprovativo da existência ou não de outras bolsas e respetivo montante aprovado
Última declaração de IRS/IRC, comprovativo de liquidação ou certidão de isenção
Recibos de vencimento relativo aos últimos três meses (de todos os elementos do agregado familiar a quem se
aplique)
Documento comprovativo de remunerações recebidas da Segurança Social (pensões ou outros subsídios)
Certidão dos bens patrimoniais do agregado familiar, passado pela Repartição das Finanças local
Comprovativo dos valores mobiliários do agregado familiar (contas bancárias, planos de poupança reforma,
certificados do tesouro, certificados de aforro, ações, obrigações ou outros)
Documento comprovativo do NIB do candidato ou, sendo menor de idade, do encarregado de educação
Comprovativo de encargos com a habitação do agregado familiar (renda, aquisição ou construção), quando
aplicável
Comprovativo de encargos com a habitação do aluno, em período letivo, quando aplicável
Declaração médica comprovativa de doença crónica, prolongada ou incapacidade permanente para o trabalho,
quando aplicável
Comprovativo do valor da propina no presente ano letivo
Outros documentos que o candidato julgue necessário à apreciação da candidatura

Observações

O Requerente / Representante

___________________________________________
(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar)
Município de Tondela
Largo da República, 16 – 3464-001 Tondela
Telef.: 232 811 110 – Fax: 232 811 120
geral@cm-tondela.pt
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