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REGISTO DE ENTRADA 

 

Ano Letivo      /      

Data:      /     /      

Processo n.º            

O Funcionário                 

 
MUNICÍPIO DE ALCANENA 

DIVISÃO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL 
 

APOIO EXTRAORDINÁRIO A ESTUDANTES 

DO ENSINO SUPERIOR  
BOLETIM DE CANDIDATURA  

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Nome Completo                                                                                  

Morada                                                                                           

Código-Postal         -          Localidade                        Data de nascimento      /     /         

Freguesia/União de Freguesias                                                                          

Nacionalidade                        CC n.º                        NIF                 

Contacto do candidato                   Outro contacto do agregado familiar                 

E-mail                                                     

Nome do pai                                                                                        

Nome da mãe                                                                                      

IBAN PT50  

Residência em tempo de aulas                                                                   

Código-Postal         -          Localidade                         

 

2. SITUAÇÃO ESCOLAR DO CANDIDATO 
 

Ano lectivo de ingresso no Ensino Superior      /      

Dados referentes ao ano letivo anterior 

Ano lectivo      /             Curso                                                                   

Estabelecimento de Ensino Superior                                                              

Localidade                           Ano frequentado             Transitou? Sim  Não  

Foi Bolseiro da DGES?     Sim       Não                   Foi bolseiro do Município?    Sim     Não  

 

Dados referentes ao presente ano lectivo 

Ano a frequentar             Curso                                                                   

Estabelecimento de Ensino Superior                                                              

Localidade                            

Solicitou bolsa à Direção Geral de Ensino Superior (DGES)?    Sim       Não        

Se sim, já sabe o resultado?     Sim       Não      E qual o valor que lhe foi atribuído?                
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3. COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 
 

Nome Parentesco Idade Est. Civil Profissão Hab. Literárias 

      

      

      

      

      

      

      

      
 

4. SITUAÇÃO DE IRMÃOS ESTUDANTES 
 

Nome Localidade 
Estabelecimento 

de Ensino 
Ano 

Tipo de 
alojamento 

Apoio Social 

     Sim  Não  

     Sim  Não  

     Sim  Não  

     Sim  Não  
 

5. RENDIMENTO ANUAL LÍQUIDO DO AGREGADO FAMILIAR 
 

Titular 
Trabalho 

dependente 
Trabalho 

independente 
Outros Total 

     

     

     

     
 

Algum dos elementos do agregado familiar se encontra m situação de incapacidade temporária para o trabalho? 

Sim     Não  Se sim, qual o valor mensal do subsídio de doença?            € 

Algum dos elementos do agregado familiar se encontra em situação de desemprego?  

Sim     Não  Se sim, qual o valor mensal do subsídio de desemprego?            € 

O agregado familiar beneficia de Rendimento Social de Inserção? 

Sim     Não  Se sim, qual o valor mensal da prestação?            € 

No caso dos pais se encontrarem divorciados, foi regulado o exercício das responsabilidades parentais? 

Sim     Não  Se sim, qual o valor mensal da pensão de alimentos?            € 

 

6. SITUAÇÃO ECONÓMICA DO AGREGADO FAMILIAR 

 
Possui habitação própria?      Sim      Não  

Possui empréstimo à habitação?     Sim     Não  Se sim, qual o valor?            € 

Pagamento de renda habitacional? Sim     Não  Se sim, qual o valor?            € 
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7. SITUAÇÃO DE SAÚDE DO AGREGADO FAMILIAR 

 
Existe deficiência no agregado familiar?        Sim      Se sim, incapacidade   <65%      > 65%      Não  

Existem doenças graves e/ou crónicas no agregado familiar? Sim      Não  

Se sim, de que elemento do agregado familiar?                      

Fazem despesas obrigatórias na farmácia? Sim     Não  Se sim, qual o valor?            € 

 

8. ENCARGOS MENSAIS DO(A) CANDIDATO(A) 
 

Discriminar Valor € 

Alojamento  

Transportes (autocarro, comboio, metro…)  

Material escolar  

Outros (a discriminar)  

Total  

 

9. OUTRAS INFORMAÇÕES (que considere relevantes para um melhor conhecimento e esclarecimento da situação 

sócio-económica do agregado familiar) 

 

 

 

 

 

10. OBSERVAÇÕES 

 É obrigatória dar conhecimento ao Município de Alcanena até ao final do ano civil (dezembro) do quantitativo atribuído como 
bolsa de estudo por qualquer outra entidade; 

 Além dos documentos enumerados, poderá o Município de Alcanena solicitar informações às entidades parceiras, assim como 
solicitar outros documentos que considere necessários para efeitos de apreciação da candidatura e efectuar visitas domiciliárias 
ao agregado familiar; 

 A entrega de toda a documentação é obrigatória para efectuar a candidatura; 

 A entrevista é obrigatória, salvo motivos excepcionais devidamente justificados. 

 

 

O PREENCHIMENTO É OBRIGATÓRIO E A PRESTAÇÃO DE FALSAS DECLARAÇÕES OU OMISSÕES DE DADOS IMPLICA: 

 Perda imediata do apoio; 

 Devolução dos montantes recebidos. 

 
INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA 

 Entrega fora de prazo; 

 Candidatura incompleta ou impresso mal preenchido; 
 Não reúnam as condições exigidas; 
 Não entrega da documentação obrigatória; 
 Ausência à entrevista de avaliação social. 
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1. PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS: 

 

A Câmara Municipal de Alcanena, através da Divisão de Desenvolvimento Humano e Social, garante a 

salvaguarda do direito à proteção de todos os Dados Pessoais, nos termos do disposto no Regulamento (EU) 

2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 De abril de 2016 relativo à proteção das pessoas 

singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que 

revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados), que sejam prestados pelo seu 

titular. 

O tratamento dos dados tem por fim, único e exclusivo, apoiar no âmbito do “Apoio Extraordinário a 

Estudantes do Ensino Superior”, na qual o requerente se candidatou. 

 Autorizo, de forma clara e expressa, que os meus dados pessoais aqui fornecidos sejam usados pelo 

Município de Alcanena para tratamento do apoio aqui solicitado e análise estatística. 

Tomei conhecimento de que tenho direito: 

 à rectificação dos dados; 

 ao apagamento dos dados; 

 à limitação do tratamento; 

 à oposição; 

 à cedência de imagem. 

 Não autorizo, de forma clara e expressa, o Município de Alcanena a efectuar o tratamento dos dados 

supra-referidos para efeitos de atribuição do apoio. 

Nota: Caso não autorize o apoio não será concedido.  

 Declaro sob compromisso de honra, que não sou titular de outro grau ou diploma do ensino superior 

equivalente ao mesmo para o qual apresento a minha candidatura. 

 

Data: ___ / ___ / _____ 

Assinaturas: 

 Dos pais:                                                                        

                                                                            

 Do Aluno:                                                                       
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DOCUMENTOS A ENTREGAR 
 

O pedido deve ser instruído com fotocópia de todos os documentos abaixo indicados. Assinale com uma cruz (x) os documentos 

apresentados. 

 

 Números de identificação (BI/CC), cartão de identificação fiscal, cartão da segurança 
social/ADSE/outros, de todos os elementos do agregado familiar; 

 Título de residência relativamente a pessoas oriundas de outros países; 

 Comprovativo de matrícula em estabelecimento de ensino superior; 

 Declaração comprovativa de apresentação de requerimento para a atribuição de bolsa de estudo no 
estabelecimento de ensino superior; 

 Notificação de decisão do resultado da bolsa de estudo atribuída pela Direção Geral do Ensino Superior 
(DGES), sendo que em caso de indeferimento da candidatura, este terá que ser devidamente justificado; 

 Declaração do estabelecimento de ensino frequentado no último ano letivo; 

 Declaração do estabelecimento de ensino, que discrimine as disciplinas e o ano lectivo em que o 
estudante se inscreveu; 

 Atestado de residência onde conste a composição do agregado familiar, bem como o tempo de 
residência na área do concelho de Alcanena; 

 Declaração/Certidão emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, que ateste a existência ou não de 
bens imóveis de todos os elementos do agregado familiar; 

 Declaração da Conservatória do Registo Automóvel que ateste a existência ou não de bens móveis 
sujeitos a registo de todos os elementos do agregado familiar; 

 Última declaração de IRS ou declaração negativa de rendimentos do agregado familiar; 

 Nota demonstrativa da liquidação do imposto; 

 Última declaração de IRC do agregado familiar; 

 Último recibo de vencimento de todos os elementos do agregado familiar; 

 Comprovativo do Rendimento Social de Inserção do requerente/agregado familiar; 

 Declaração da Segurança Social onde constem as prestações que usufruem os elementos do agregado 
familiar e respetivos valores; 

 Declaração do Instituto de Emprego e Formação Profissional que ateste quais os elementos do agregado 
familiar em situação de desemprego; 

 Número de Identificação Bancária [NIB]; 

 Declaração comprovativa da regulação das responsabilidades parentais e pensão de alimentos (do 
progenitor ou do Fundo de Garantia de Alimentos Devidos a Menores); 

 Documentos comprovativos de encargos com a habitação (renda, aquisição ou construção); 

 Contrato de arrendamento e/ou declaração dos pais/senhorio com o respectivo comprovativo; 

 Declaração médica comprovativa de doença crónica, prolongada ou de incapacidade permanente para o 
trabalho; 

 Declaração comprovativa de deficiência ou incapacidade; 

 Documentos comprovativos das despesas de educação e saúde (ex. transporte, aquisição de livros 
técnicos e material específico, despesas médicas/farmacêuticas, etc). 

 

 


