
CANDIDATURA A BOLSA DE ESTUDO

Processo nº /

A preencher pela C.M.T.

Tipo de Bolsa Tipo de Patrocínio N.º Bolsa

Data de entrada / /

IDENTIFICAÇÃO

Nome

Idade Data de nascimento / / Sexo F M

Nacionalidade CC/BI/Pass NIF

Estado Civil

Telefone Telemóvel

Correio eletrónico

Morada

Código postal - Localidade

Naturalidade Concelho Distrito

AGREGADO FAMILIAR

Nome Parentesco Data de Nascimento Estado Civil Rendimento Bruto Anual Profissão

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Total
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SITUAÇÃO ESCOLAR À DATA DA CANDIDATURA

Ano letivo Escola Localidade Área de Curso Ano

Atual

Anterior

RAZÃO DA CANDIDATURA

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

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

prestadas, veracidade dos documentos comprovativos e que não benificio de qualquer outra bolsa.

Tavira, / /

Assinatura do candidato Assinatura do pai, da mãe ou do tutor

ANEXOS

Para o efeito, anexa os seguintes documentos:

Cópia Bilhete de Identidade e Número de Identificação Fiscal ou Cartão do Cidadão;

Certidão de aproveitamento escolar;

Declaração de IRS do agregado familiar;

Declaração de incapacidade (se aplicável);

Declaração de matrícula;

Atestado de residência, emitido pela junta de freguesia onde reside há mais de cinco anos;

Declaração emitida pelo estabelecimento de ensino na qual conste a média do ano anterior.
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PARECER E DECISÃO

SEJ007.0 Município de Tavira | Praça da República 8800-951 Tavira
tel.: 281 320 500 | fax: 281 320 599 | email: camara@cm-tavira.pt | www.tavira.pt


	Caixa#20de#20texto#201: 
	Caixa#20de#20texto#2011: 
	Caixa#20de#20texto#2012: 
	Caixa#20de#20texto#2013: 
	Caixa#20de#20texto#2014: 
	Caixa#20de#20texto#2015: 
	Caixa#20de#20texto#2016: 
	Caixa#20de#20texto#2017: 
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#201: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#2011: Off
	Caixa#20de#20texto#2018: 
	Caixa#20de#20texto#2019: 
	Caixa#20de#20texto#20110: 
	Caixa#20de#20texto#20111: 
	Caixa#20de#20texto#20112: 
	Caixa#20de#20texto#20113: 
	Caixa#20de#20texto#20114: 
	Caixa#20de#20texto#20115: 
	Caixa#20de#20texto#20116: 
	Caixa#20de#20texto#202: 
	Caixa#20de#20texto#20117: 
	Caixa#20de#20texto#20118: 
	Caixa#20de#20texto#20119: 
	Caixa#20de#20texto#20120: 
	Caixa#20de#20texto#20121: 
	Caixa#20de#20texto#203: 
	Caixa#20de#20texto#2047: 
	Caixa#20de#20texto#209: 
	Caixa#20de#20texto#20161: 
	Caixa#20de#20texto#2023: 
	Caixa#20de#20texto#2029: 
	Caixa#20de#20texto#2035: 
	Caixa#20de#20texto#2041: 
	Caixa#20de#20texto#2045: 
	Caixa#20de#20texto#2039: 
	Caixa#20de#20texto#2033: 
	Caixa#20de#20texto#2027: 
	Caixa#20de#20texto#2020: 
	Caixa#20de#20texto#20141: 
	Caixa#20de#20texto#207: 
	Caixa#20de#20texto#205: 
	Caixa#20de#20texto#20122: 
	Caixa#20de#20texto#20181: 
	Caixa#20de#20texto#2025: 
	Caixa#20de#20texto#2031: 
	Caixa#20de#20texto#2037: 
	Caixa#20de#20texto#2043: 
	Caixa#20de#20texto#204: 
	Caixa#20de#20texto#201110: 
	Caixa#20de#20texto#20171: 
	Caixa#20de#20texto#2024: 
	Caixa#20de#20texto#2030: 
	Caixa#20de#20texto#2036: 
	Caixa#20de#20texto#2042: 
	Caixa#20de#20texto#206: 
	Caixa#20de#20texto#20131: 
	Caixa#20de#20texto#20191: 
	Caixa#20de#20texto#2026: 
	Caixa#20de#20texto#2032: 
	Caixa#20de#20texto#2038: 
	Caixa#20de#20texto#2044: 
	Caixa#20de#20texto#208: 
	Caixa#20de#20texto#20151: 
	Caixa#20de#20texto#2021: 
	Caixa#20de#20texto#2028: 
	Caixa#20de#20texto#2034: 
	Caixa#20de#20texto#2040: 
	Caixa#20de#20texto#2046: 
	Caixa#20de#20texto#20123: 
	Caixa#20de#20texto#2048: 
	Caixa#20de#20texto#2049: 
	Caixa#20de#20texto#2050: 
	Caixa#20de#20texto#2051: 
	Caixa#20de#20texto#2052: 
	Caixa#20de#20texto#2053: 
	Caixa#20de#20texto#2054: 
	Caixa#20de#20texto#2055: 
	Caixa#20de#20texto#2056: 
	Caixa#20de#20texto#2057: 
	Caixa#20de#20texto#2058: 
	Caixa#20de#20texto#2059: 
	Caixa#20de#20texto#20124: 
	Caixa#20de#20texto#20125: 
	Caixa#20de#20texto#20126: 
	Caixa#20de#20texto#201_2: 
	Caixa#20de#20texto#2011_2: 
	Caixa#20de#20texto#2012_2: 
	Caixa#20de#20texto#2013_2: 
	Caixa#20de#20texto#2014_2: 
	Caixa#20de#20texto#2015_2: 
	Caixa#20de#20texto#2016_2: 
	Caixa#20de#20texto#2017_2: 
	Caixa#20de#20texto#2010: 
	Caixa#20de#20texto#20101: 
	Caixa#20de#20texto#2022: 
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#202: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#203: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#204: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#205: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#2051: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#2052: Off
	Caixa#20de#20verifica#C3#A7#C3#A3o#2053: Off
	Caixa#20de#20texto#2018_2: 
	Caixa#20de#20texto#2019_2: 
	Caixa#20de#20texto#20110_2: 
	Caixa#20de#20texto#20111_2: 
	Caixa#20de#20texto#20112_2: 
	Caixa#20de#20texto#20113_2: 
	Caixa#20de#20texto#20114_2: 
	Caixa#20de#20texto#20115_2: 
	Caixa#20de#20texto#20116_2: 
	Caixa#20de#20texto#20117_2: 


