CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA DE MAGOS

BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR
BOLETIM DE CANDIDATURA – ANO LETIVO 2018/2019
I – IDENTIFICAÇÃO
Nome: ________________________________________________________________________ Data de Nasc. ____/____/______
Sexo: M:__ F:__ Nacionalidade: _________________ E-mail: _____________________________________________________
Contato(s) telefónico(s): _______________ / ________________ / _________________
Morada: _____________________________________________________________________ Código Postal: ________/_______
Freguesia: _______________________________ Concelho: ___________________________ Distrito: _____________________
II – SITUAÇÃO ESCOLAR DO CANDIDATO
Estabelecimento de ensino que irá frequentar: ____________________________________________________________________
Curso: ________________________________________________________________________ Ano de escolaridade: __________
Estabelecimento de Ensino que frequentou anteriormente: ___________________________________________________________
Curso: ________________________________________________________________________ Ano de escolaridade: __________
No ano letivo passado transitou de Ano? SIM_____ NÃO_______
III – COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR
NOME

Parentesco

Idade

Estado Civil

Profissão

Candidato/a

IV – BENEFÍCIOS SOCIAIS
Para o presente ano letivo, solicitou bolsa a outra entidade?
SIM_____ NÃO_____ A qual entidade? ___________________________________________________________________
V – OBSERVAÇÕES (Caso o/a candidato/a queira adicionar alguma informação)
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
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CÂMARA MUNICIPAL DE SALVATERRA DE MAGOS
LER COM ATENÇÃO
1. O prazo de entrega dos boletins termina no dia 31/10/2018;
2. Não serão considerados os boletins incompletos ou mal preenchidos;
3. Todos os rendimentos do agregado familiar deverão ser declarados e confirmados, incluindo as reformas, pensões e subsídios;
4. Todas as informações prestadas devem ser confirmadas mediante apresentação de documentos comprovativos;
5. Pode o/a candidato/a juntar ao boletim todas as informações adicionais que julgue necessárias à apreciação da sua situação real
(ponto V).
6. Quaisquer esclarecimentos podem ser solicitados na Divisão Municipal de Ação Social e Cultural da C.M.S.M..

VI – DECLARAÇÃO
Declaro que conheço o Regulamento que rege este apoio e sob compromisso de honra, declaro que as informações prestadas por
mim, no presente boletim, correspondem inteiramente à verdade.
_______/_______/_________
_________________________________
(Assinatura)
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