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MUNICÍPIO DE POMBAL 

Unidade de Desenvolvimento Social 
 

CONCURSO PÚBLICO  
 

ATRIBUIÇÃO DE DUAS BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 
E 

RENOVAÇÃO DAS BOLSAS DE ESTUDO ATRIBUIDAS A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 

ANO LETIVO 2018/2019 

 
Formulário de Candidatura 

 

NOTA IMPORTANTE 
 A análise da candidatura respeitará o preceituado na legislação aplicável e no Regulamento Geral de 
Apoios Diversos no âmbito das Áreas da Ação Social. 

 
1ª CANDIDATURA                                                             

No presente ano letivo solicitou bolsa ou subsídio 

a outra entidade? Sim  *(1)  Não                       

*(1)À entidade: ___________________________                       

Montante atribuído  _______________________   

                                                                                                                                                    

 

 
RENOVAÇÃO      Licenciatura      Mestrado                                                     

TRANSITOU DE ANO? Sim  Não  

No presente ano letivo solicitou bolsa ou subsídio 

a outra entidade? Sim  *(1) Não                       

*(1)À entidade: ___________________________                       

Montante atribuído  _______________________   

 

Que Tipo De Estabelecimento de Ensino Frequenta? Oficial  Particular  

 

Ingressou/Frequenta (n)o Curso _____________________________________________ Ano ______ 

No Estabelecimento De Ensino ____________________________________ Em ________________ 

 Nota De Ingresso _________________ (valores) / Média final (ano) __________________ 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO: 

Nome Completo _____________________________________________________          masc.    fem.  

Data de Nascimento ___/___/____            cidadão nacional  sim   não  país ______________________ 

Morada _______________________________________________________________________________ 

Código Postal __________-_______      Freguesia ____________________________________________ 

Telefone ______________________ Telemóvel ______________________  

E-MAIL _______________________________________________________ 
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2 – CARACTERIZAÇÃO  SOCIOECONÓMICA DO AGREGADO FAMILIAR: 

2.1 - Composição do agregado familiar: 
Indique no quadro seguinte todos os elementos que fazem parte do seu agregado familiar. 

Ref. Nome 
Data de 

Nascimento 
Estado Civil Parentesco 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 
2.2 – Situação profissional e económica: 
Indique no quadro seguinte a situação profissional e os rendimentos e as despesas de todos os elementos 
do agregado familiar 
 

Despesas  (anuais) 

 Profissão habilitações 

Montante 
do 

rendimento 
mensal 

Montante das 
prestações 

familiares  (abono, 
prestação de 

alimentos) 

Rendimento 
anual (Bruto) habitação Saúde  Impostos 

(IMI) 

1 
        

2 
        

3 
        

4 
        

5 
        

6 
        

7 
        

8 
        

Total       

 
2.3 – Proveniência dos rendimentos: 

a)  Rendimentos por conta d’outrem    c) Rendimentos de propriedades  
 Sim                         Não        Sim                                     Não  

   Serviços        Propriedades rústicas 

   Reformas, Pensões                Propriedades urbanas 

b) Rendimentos por conta própria em nome individual              d) Rendimentos de Sociedades 
 Sim                Não                   Sim                                      Não  

   Agricultura          Agricultura 

   Indústria         Indústria 

   Comércio         Comércio 

   Profissão Liberal        Serviços 
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2.4 - ENCARGOS MENSAIS DO CANDIDATO * 

Alojamento  € 

Alimentação  € 

Transportes (comprovar o montante)    € 

Material Escolar  € 

                  TOTAL € 

* Quando não for possível indicar valores fixos, fazer uma estimativa com a maior aproximação possível. 

2.5 – TOTAL (RENDIMENTO PER CAPITA apurado 

de acordo com o artigo nº 4 do Regulamento já referido  
(A PREENCHER PELOS SERVIÇOS ) 

 

 
 

2.6 - VIATURAS AUTOMÓVEIS 
Número de Viaturas: ____________________________ A quem pertencem?    Próprio        Agregado  

Marca (s): _____________________________________________ Cilindrada (s): _____________________ 

Ano (s) de Compra: ___________________ Ano(s) de Fabrico: _________________________________ 

Valor _____________________€ 

 

3- OBSERVAÇÕES: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

AUTORIZAÇÃO:     SIM        NÃO    

Autorizo a Unidade de Desenvolvimento Social do Município de Pombal a recolher, reproduzir, digitalizar e a conservar 
em fotocópia ou através de outro meio equivalente, a fotocópia do meu cartão de cidadão e demais elementos 
instrutórios constantes do presente formulário de candidatura, bem como a remessa dos mesmos à Fundação Rotária 
Portuguesa -Rotary Club de Pombal, apenas para tratamento em sede de procedimento de eventual atribuição de 
bolsas de estudo, nos termos da parceria estabelecida entre o Município de Pombal e aquela Entidade. 
Declaro ter sido devidamente informado(a) de todas as obrigações e responsabilidades inerentes à autorização 
proferida. 
 
Termo de Responsabilidade  
O/A candidato/a ou, no caso de menoridade, o seu Encarregado de Educação, assumem inteira responsabilidade nos 
termos da Lei, pela exatidão de todas as declarações constantes do presente questionário, comprometendo-se, ainda, 
a comunicar uma eventual interrupção do curso do ensino superior que se encontra a frequentar. Falsas declarações 
implicam, para além do procedimento legal, o imediato cancelamento das mensalidades atribuídas e a devolução dos 
montantes recebidos. 

 

Pombal, ______ de                                         de  20___ 

O Candidato, 
 

        
 

O Encarregado de Educação  
(no caso de menoridade do candidato) 

 
_____________________________________________ 
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Anexo I 

 

 
MUNICÍPIO DE POMBAL 

Unidade de Desenvolvimento Social 
 

Documentos a apresentar com o Formulário de Candidatura 
(Atribuição de Bolsas) 

 

 Fotocópia do cartão de cidadão do candidato, com menção expressa de que a mesma se destina à 

instrução do processo de candidatura de atribuição de bolsas de estudo; 

 Documento comprovativo da titularidade do Curso do Ensino Secundário e da respetiva classificação 

(média) do aluno(a); 

 Certificado de matrícula no Ensino Superior, do aluno(a) com especificação do Curso; 

 
Os documentos a seguir mencionados referem-se a todos os elementos do agregado familiar: 
 
 Fotocópia da última Declaração do Modelo de I.R.S. apresentado, ou, se for caso disso, declaração 

emitida pelo serviço de Finanças, em como não foi apresentada  Declaração de I.R.S.;  

Ou: 

 Fotocópia dos 3 últimos recibos de vencimento, ou, se estiver na situação de desemprego, declaração 

de inscrição no centro de emprego;  

 
 Declaração emitida pelos Serviços da Segurança Social de todos os rendimentos obtidos (Pensão 

Social,   de Reforma, Invalidez ou Sobrevivência, Rendimento Social de Inserção e/ou outros), ou, se 

for caso disso, declaração emitida pelos Serviços da Segurança Social, em como não são obtidos 

rendimentos;  

 Documento, emitido pelo serviço de Finanças comprovativo da titularidade de bens imóveis, ou 

prova de liquidação da contribuição autárquica, ou histórico dos bens imóveis; 

 Fotocópia dos títulos de propriedade dos veículos automóveis e motorizados;  

 Comprovativo de atribuição de Bolsa de Estudo (de outra entidade). 

 
Nota: Caso não tenha sido apresentada Declaração de IRS ou se na declaração apresentada não constar o 
valor de despesas com a saúde, educação e habitação dos elementos do agregado familiar, deverão ser 
entregues: 
 

 Documentos comprovativos de despesas de saúde,  
 Documentos comprovativos de despesas de Educação; 
 Documentos comprovativos de despesas com habitação (IMI e Empréstimos Bancários para 

aquisição de Habitação Própria); 
 Documentos comprovativos de despesas com respostas sociais (Apoio domiciliário, Lares, Creches, 

etc…); 
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Anexo II 
 

 
MUNICÍPIO DE POMBAL 

Unidade de Desenvolvimento Social 
 

Documentos a apresentar com o Formulário de Candidatura 
(Renovação de Bolsas) 

 

 Fotocópia do cartão de cidadão do candidato, com menção expressa de que a mesma se destina à 

instrução do processo de candidatura de renovação de bolsas de estudo; 

 Documento comprovativo do aproveitamento escolar registado no ano letivo anterior, passado pelo 

Estabelecimento de Ensino, onde devem constar as disciplinas, os créditos obtidos e os necessários 

para a inscrição no ano letivo seguinte (presente ano letivo). 

 Documento comprovativo de matrícula no o ano letivo 2018/2019. 

 
Os documentos a seguir mencionados referem-se a todos os elementos do agregado familiar: 
 
 Fotocópia da última Declaração do Modelo de I.R.S. apresentado, ou, se for caso disso, declaração 

emitida pelo serviço de Finanças, em como não foi apresentada  Declaração de I.R.S.;  

Ou: 

 Fotocopia dos 3 últimos recibos de vencimento de todos os elementos do agregado familiar, ou, se 

estiver na situação de desemprego, declaração de inscrição no centro de emprego;  

 

 Declaração emitida pelos Serviços da Segurança Social de todos os rendimentos obtidos (Pensão 

Social,   de Reforma, Invalidez ou Sobrevivência, Rendimento Social de Inserção e/ou outros), ou, se 

for caso disso, declaração emitida pelos Serviços da Segurança Social, em como não são obtidos 

rendimentos;  

 Documento, emitido pelo serviço de Finanças comprovativo da titularidade de bens imóveis, ou 

prova de liquidação da contribuição autárquica, ou histórico dos bens imóveis; 

 Fotocópia dos títulos de propriedade dos veículos automóveis e motorizados;  

 Comprovativo de atribuição de Bolsa de Estudo (de outra entidade). 

 
Nota: Caso não tenha sido apresentada Declaração de IRS ou se na declaração apresentada não constar o 
valor de despesas com a saúde, educação e habitação dos elementos do agregado familiar, deverão ser 
entregues: 
 

 Documentos comprovativos de despesas de saúde,  
 Documentos comprovativos de despesas de Educação; 
 Documentos comprovativos de despesas com habitação (IMI e Empréstimos Bancários para 

aquisição de Habitação Própria); 
 Documentos comprovativos de despesas com respostas sociais (Apoio domiciliário, Lares, Creches, 

etc…). 


