REQUERIMENTO
“APOIO AO ESTUDANTE”
Tipo de Apoio solicitado
APOIO EXTRA BOLSEIRO
APOIO A ESTUDANTES NÃO BOLSEIROS
Data Entrega Requerimento:
Data Entrega documentos:

Informação técnica:

Valor a conceder:

/
/

/
/

REQUERIMENTO
“APOIO AO ESTUDANTE”
Tipo de Apoio solicitado
APOIO EXTRA BOLSEIRO

APOIO A ESTUDANTES NÃO BOLSEIROS

Ano Letivo:

/

N.º do Processo:

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome Completo:
Nacionalidade:
Data Nascimento:

Sexo:
/

/

N.º Contribuinte:

Estado Civil:

N.º Cartão Cidadão ou B. Identidade:
N.º da Seg. Social:

Telefone:

Telemóvel:

E-mail:

2. RESIDÊNCIA DO AGREGADO FAMILIAR
Morada:
Freguesia:

Código Postal:

-

Código Postal:

-

Concelho:

3. RESIDÊNCIA EM AULAS
Morada:
Freguesia:

Concelho:

4. COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR/RENDIMENTOS
Parentesco

Nome

Profissão/Ocupação

Idade

Candidato

5. DESPESAS MENSAIS DO AGREGADO FAMILIAR
Habitação
€
Saúde
€
Outras despesas
€
€
€
(as despesas mensais devem comprovados dos respetivos documentos)

Rendimentos Mensais
Rendimento Mensal Ilíquido
Outros rendimentos
(Ordenado, Pensões)
mensais

6. INFORMAÇÃO ESCOLAR
Estabelecimento de Ensino:
Curso:
Ano que vai frequentar:

Ano que frequentou:

É Beneficiário de Bolsa de Estudo? SIM ____

Não ___

Se indicou sim, qual a Instituição?
Qual o Valor mensal atribuído?
Requereu bolsa de estudo noutra instituição? SIM

Não

7. OBSERVAÇÕES (indique qualquer outra informação pertinente relativa à situação familiar
e económica do agregado familiar para presente candidatura)

8. Termo de Responsabilidade
O encarregado de educação e o aluno assumem inteira responsabilidade pela exatidão das
declarações constantes neste requerimento. As falsas declarações ou omissões implicam, para
além do procedimento legal, imediato cancelamento dos benefícios atribuídos e reposição dos
valores já recebidos.

Belmonte ,

/_

Assinatura do Candidato:

/

DOCUMENTOS ANEXAR – APOIO EXTRA BOLSEIRO
Fotocópia do Cartão de Cidadão;
Certidão emitida pela respetiva junta de freguesia que ateste a residência há pelo menos três
anos no concelho de Belmonte e que ateste a composição do agregado familiar;
Fotocópia do comprovativo de matrícula;
Documento comprovativo do aproveitamento escolar no ano letivo anterior ou documento
que indique que frequenta pela primeira vez o 1º ano do curso;
Documento comprovativo da situação de bolseiro e qual o valor atribuído;
Fotocópia da declaração de rendimentos do agregado familiar, com descriminação dos
rendimentos e património;
Fotocópia de documento comprovativo de liquidação de IRS/IRC que indique expressamente
o escalão a que pertence;
Declaração da Segurança Social (Escalão do Abono de família).
Documento indicativo do n.º de conta ou NIB para onde o subsídio deve ser pago.

DOCUMENTOS ANEXAR – APOIO A ESTUDANTE NÃO BOLSEIROS

Fotocópia do Cartão de Cidadão;
Certidão emitida pela respetiva junta de freguesia que ateste a residência há pelo menos três
anos no concelho de Belmonte e que ateste a composição do agregado familiar;
Fotocópia do comprovativo de matrícula;
Documento comprovativo do aproveitamento escolar no ano letivo anterior ou documento
que indique que frequenta pela primeira vez o 1º ano do curso;
Documento emitido pela instituição de ensino que frequenta que ateste que o candidato não
é bolseiro;
Fotocópia da declaração de rendimentos do agregado familiar, com descriminação dos
rendimentos e património;
Fotocópia de documento comprovativo de liquidação de IRS/IRC que indique expressamente
o escalão a que pertence;
Fotocópia de documentos que permitam aferir despesas mensais certas, ainda que variáveis
nos valores, como renda, água, luz, gás, despesas de saúde, etc.;
Documento indicativo do n.º de conta ou NIB para onde o subsídio deve ser pago.

