
 
 
 
 
 

CANDIDATURA A BOLSA DE ESTUDO 
(1 de agosto a 30 de outubro) 

 

Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos aquando da sua inscrição: 

 

a) Requerimento dirigido à Sra. Presidente da Câmara Municipal a pedir a concessão da bolsa 

de estudo e respetiva candidatura (em anexo); 

 

b) Fotocópia simples do Cartão de Cidadão;  

 

c) Aos alunos do ensino secundário que entram pela 1ª vez para a universidade solicita-se um 

documento comprovativo com a respetiva média/classificação do 12º ano ou a ficha ENES 

2021;  
 

       c.1) no caso dos alunos universitários solicita-se um documento comprovativo de 

aproveitamento escolar referente ao ano letivo 2020/2021; 

 

d) Comprovativo de matrícula/inscrição referente ao ano letivo 2021/2022; 

 

e) Declaração comprovativa em que o(a) aluno(a) se candidatou ou não a bolsa de estudo 

universitária no presente ano letivo 2021/2022, (se sim qual o valor da mesma); 

 

f) Atestado da Junta de Freguesia onde conste que reside no concelho há mais de 5 anos e 

respetivo agregado familiar (referir que é para efeitos de Bolsa de Estudo);  

 

g) Fotocópia simples da declaração de IRS (2020) referente ao ano anterior de todos os 

membros que compõem o agregado familiar; 

 

h) Declaração de bens patrimoniais do agregado familiar, passada pela repartição de finanças 

da área da residência (referir que é para efeitos de Bolsa de Estudo);  

 

i) Em alternativa ou complemento do enunciado nas alíneas g) e h) do presente artigo, o 

candidato poderá apresentar recibos de pensões, recibos de vencimentos, recibos de 

subsídio de desemprego, ou ainda, declaração autenticada da entidade patronal referindo o 

montante salarial e o trabalho desempenhado (opcional); 

 

j) Outros elementos que considere de interesse apresentarem (opcional). 

 

Nota:   1) O aluno(a) é responsável pela entrega neste serviço dos documentos solicitados para a 

inscrição; 

2) A falta de algum documento origina a exclusão da candidatura a bolseiro. 
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