ANEXO 1
Modelo de ficha de candidatura
Município de Cuba
Câmara Municipal

ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO

Ano Letivo ________ / ________

Processo n.º ___________

1. Identificação do Aluno
1.1. Nome _______________________________________________________________
1.2. Data de nascimento: _____ / _____ / _______
1.3. CC n.º ______________, válido até _____ /_____ / _______
Contribuinte fiscal n.º _________________
1.4. Filiação: Pai __________________________________________________________
Mãe _________________________________________________________
1.5. Naturalidade: Freguesia de ______________________________________________
Concelho de _______________________________________________
1.6. Residência ( morada completa) ___________________________________________
Código Postal ________/_______

_____________________

1.7. Telefone: ____________________________
Telemóvel: ___________________________
E-mail: _______________________________________________________________
2. Informações curriculares
2.1. Estabelecimento de ensino que frequenta: __________________________________
2.2. Curso: ______________________________________________________________
2.3. Ano em que se encontra matriculado: __________________
2.4. Classificação obtida no ano transato: _________________

3. Informações sobre a situação económica do agregado familiar
3.1 Nº de pessoas que compõem o agregado familiar: _________
Nº

Agregado Familiar (Relação de
parentesco ou outra)

Profissão (tratando-se de
estudante, indicar grau de ensino
que frequenta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3.2. Escalão de Rendimentos do agregado familiar (assinalar com

a situação em que se enquadra):

a) Até 1 s.m.n.
b) De 1 até 1,5 s. m. n.
c) De 1,5 até 2 s.m.n.
d) De 2 até 2,5 s.m.n.
e) De 2,5 até 5 s.m.n.
f) Superior a 5 s.m.n.
3.3. Vive em:
a) Habitação própria
b) Casa arrendada
c) Outra situação

Qual ______________________________

3.4. É proprietário de:
a) Prédios rústicos

Quantos ___________________________

b) Prédios urbanos

Quantos ___________________________

c) Outros

Quantos ___________________________

3.5. Possui automóvel?
a) Sim

Quantos? ______ Marca ___________________________ Ano:_________

b) Não
Cuba, ________ / _____ / _____
O Requerente,

__________________________________________
(assinatura conforme C.C.)

ANEXO II
Declaração de responsabilidade
O requerente assume inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão de todas
as declarações constantes da sua candidatura e tem pleno conhecimento que as falsas
declarações implicam, alem de procedimento legal, reposição da(s) quantia(s)
indevidamente recebida(s).

Cuba, ________ / _____ / _____

O Requerente,

__________________________________________
(assinatura conforme C.C.)

.

Declaração
O/A requerente declara, para efeitos do disposto na alínea k) do n.º 2, do art.3.º do
Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo para Cursos do Ensino
Superior, não beneficiar, ou vir a aceitar qualquer outra Bolsa de Estudo ou subsidio
concedido por qualquer outra instituição, para o mesmo ano letivo, sem prévia
comunicação à Câmara Municipal de Cuba.

______________________, _____ de_________________ de 20__

O/A Requerente

_____________________________________________________
(assinatura conforme CC)

