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MUNICÍPIO DE POMBAL 

  Unidade de Desenvolvimento Social 

 
 

Concurso Público 

Atribuição de 2 (duas) Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior  

e  

Renovação de Bolsas de Estudo atribuídas a alunos do Ensino Superior 

 
Formulário de Candidatura 

 

NOVA CANDIDATURA                                                             

RENOVAÇÃO          

Transitou de ano? Sim  Não  

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
      

          Nome Completo           Sexo   

          Data de Nascimento   NIF    Nacionalidade   

          Morada   

          Código Postal    
 

Freguesia   

          Contacto Telefónico  / 
   

          Email    

 

 

2 - SITUAÇÃO ESCOLAR DO CANDIDATO 
       

Tipo de Estabelecimento de Ensino:    Público   Particular                                                                                                                                              Ano que frequenta    

          Estabelecimento de Ensino Superior   

          Curso   

          Nota de ingresso (valores)    
 

Média final (ano)    
   

 

3- BOLSAS DE ESTUDO/APOIOS DE OUTRAS ENTIDADES 

       

No presente ano letivo solicitou bolsa de estudo ou apoio a outra entidade? Sim  Não  

           Entidade   Valor atribuído   

          
Alojamento em Residência de Estudantes? Sim  Não  

 
 

   

BOLSAS 
DE ESTUDO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 

Ano Letivo 2019/2020 

 

Licenciatura      Mestrado                          
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    4- CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA DO AGREGADO FAMILIAR 

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

Grau de parentesco 
com o candidato Nome 

Data de 
Nascimento 

Estado Civil Profissão 

1 Candidato     

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 
 
 
4.2 – Situação económica 

Indique no quadro seguinte os rendimentos e despesas de todos os elementos do agregado familiar. 

  

Rendimentos Despesas anuais (ano 2018) 

Rendimento 
anual (Bruto) 
(Ano 2018) 

Montante do 
rendimento 

mensal 

Montante 
das 

prestações 
familiares*  

Habitação 
(empréstimo 

bancário/renda) 

Impostos 
(IMI) 

Saúde 
Respostas 

Sociais 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               
*Abono; prestação de alimentos. 

 

 
RENDIMENTO PER CAPITA, apurado de acordo com o artigo 4.º  do citado 

Regulamento (A PREENCHER PELOS SERVIÇOS) 
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5- OBSERVAÇÕES 

       

 

 

 

 
 

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

 

 

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 eventual continuação de parceria estabelecida entre o Município de Pombal e aquela 
Entidade. 
Declaro ter sido devidamente informado de todas as obrigações e responsabilidades inerentes à autorização proferida. 
 
Termo de Responsabilidade  
O candidato 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 

 
Atribuição e Renovação de Bolsas de Estudo a alunos do Ensino Superior 

 

Documentos Instrutórios  

 
A candidatura deve ser instruída com a fotocópia de todos os documentos abaixo indicados.  
Assinale com uma (x) os documentos que anexa ao formulário de candidatura. 

 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); 

  Documento comprovativo de matrícula no Estabelecimento do Ensino Superior, com especificação do Curso; 

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

Estabelecimento de Ensino Superior, de onde constem as disciplinas, os créditos obtidos e os necessários para a 

inscrição no ano letivo seguinte (ENTREGAR APENAS NO CASO DE RENOVAÇÃO DE CANDIDATURA); 

  Comprovativo de atribuição de Bolsa de Estudo por parte de outra entidade (caso se aplique). 

 

Os documentos abaixo mencionados referem-se a todos os elementos do agregado familiar que tenham atingido a 
maioridade: 
 
  Declaração de Rendimentos (IRS), respeitante ao ano de 2018.  

Caso não tenha sido apresentada a referida Declaração ou se na mesma não constar o valor de despesas com a saúde, 

educação, habitação (IMI, rendas ou empréstimo bancário para aquisição de habitação própria permanente), e 

respostas sociais (Lares, creches, Apoio domiciliário, entre outros) dos elementos do agregado familiar, deverão ser 

entregues os respetivos comprovativos. 

 

No caso de não ter sido apresentada a Declaração de IRS, deverão ser entregues os seguintes documentos: 

 Declaração emitida pela Autoridade Tributária Aduaneira a atestar a dispensa de apresentação da declaração de 

rendimentos para efeitos de IRS; 

 Declaração emitida pela Segurança Social de todos os rendimentos obtidos (Subsídio de desemprego, Rendimento 

Social de Inserção, Pensões ou outros), ou, se for caso disso, declaração emitida pela Segurança Social, em como não 

são obtidos rendimentos;  

  Declaração de inscrição no Instituto de Emprego e Formação Profissional (caso algum elemento do agregado 

familiar se encontre em situação de desemprego); 

 

Outros documentos (respeitante a todos os elementos do agregado familiar com maioridade) 

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

imóveis; 

 Fotocópia dos títulos de propriedade dos veículos automóveis e motorizados. 


