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SERVIÇO DE EDUCAÇÃO – BOLSAS DE ESTUDO A ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR DO 

MUNICÍPIO DE BEJA DE FAMÍLIAS CARENCIADAS OU NUMEROSAS 

 

  

            

 

 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Beja, 

 

1. Identificação do/a candidato/a 

 

Nome do/a aluno/a _____________________________________________________________ 

Data de Nascimento ____/____/______ Naturalidade __________________  Sexo  F    M  

BI/Cartão de Cidadão nº_______________ Número de Identificação Fiscal ________________ 

Morada:______________________________________________________________________

________________________ Código Postal _______ - _____ Localidade __________________ 

Contacto Telefónico ______________ Email _________________________________________ 

Filho/a de ____________________________________________________________________          

e ____________________________________________________________________________ 

 

2. Situação escolar do/a candidato/a 

 
Universidade        Instituto Politécnico     Instituto Superior     Ano que Frequenta:____ 

Curso:________________________________________________________________________  

Estabelecimento de Ensino: ______________________________________________________ 

 

 

A preencher pelo Serviço de Educação 

Processo nº _________/650.10.100/_______  

___________de_______/_______/________  

Inscrição nº ________  

CANDIDATURA - ANO LETIVO ______/______ 
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3. Documentos Instrutórios (a preencher pelos Serviços) 

 

DOCUMENTOS ENTREGUES 
 

OBSERVAÇÕES  
(de acordo com o nº 2 do 

artigo 7.° do Regulamento) 

Fotocópia do Bilhete de Identidade e Cartão de Contribuinte ou do 
Cartão de Cidadão do/a candidato/a. 

  

Atestado de Residência no concelho, há pelo menos três anos, 
emitido pela Junta de Freguesia da área de residência, com 
indicação da composição do agregado familiar. 

  

Certificado de matrícula no respetivo Estabelecimento de Ensino 
Superior, com menção ao aproveitamento escolar relativamente ao 
ano anterior, bem como à média obtida. Para os alunos que 
ingressem pela primeira vez no ensino superior é suficiente o 
certificado de matrícula. 

  

Declaração comprovativa dos rendimentos do agregado familiar 
(declaração IRS – Modelo 3) referente ao ano civil anterior, ou 
certidão de isenção de apresentação da declaração, emitida pela 
repartição de finanças, referente a todos os membros do agregado 
familiar a viver em economia comum. 

  

Nota demonstrativa da liquidação do IRS do ano anterior. 
  

Comprovativo de despesas de saúde. 
  

Comprovativo de despesas com habitação anual (declaração 
emitida pelo banco ou recibos da renda). 

  

IES – Informação Empresarial Simplificada, declaração sob 
compromisso de honra de cada titular dos rendimentos indicativos 
da proveniência e respetiva estimativa mensal, nota de liquidação 
do IRS do ano anterior, bem como anexar declaração da Segurança 
Social, comprovativa da realização dos respetivos descontos, 
quando o rendimento do agregado familiar é proveniente do 
trabalho por conta própria, participações sociais ou outros. 

  

Fotocópia dos três últimos recibos de vencimento de todos os 
elementos do agregado familiar que se encontrem ativos. 

  

Declaração do Rendimento Social de Inserção (RSI) emitido pela 
Segurança Social, onde conste a composição do agregado familiar, o 
valor da prestação e os rendimentos para o efeito do cálculo da 
mesma, quando aplicável. 

  

Declaração emitida pela Segurança Social da área de residência, 
comprovando a situação de desemprego do/s elemento/s do 
agregado familiar, da qual conste o montante do subsídio auferido, 
data de início da concessão e data da cessação, quando aplicável. 

  

Documento comprovativo da inscrição no Instituto de Emprego e 
Formação Profissional (IEFP) de todos os elementos do agregado 
familiar que se encontrem em situação de desemprego. 
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4. Termo de responsabilidade 

 

  DECLARO, SOB COMPROMISSO DE HONRA, QUE AS DECLARAÇÕES PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS. 

 

Data:_____/_____/_____  

O/A Candidato/a, __________________________________________________________________ 

  
 
Data: _____/_____/______  
 
O/A Encarregado/a de Educação (aplicável para candidato/a menor de idade),  

 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

RECIBO DE ENTREGA DO FORMULÁRIO DE BOLSAS DE ESTUDO - _______/_______ 

Inscrição nº_________ Aluno/a ___________________________________________ 

Recebido por ____________________________ Data ______/______/_______ 

 

 NOTA: 

Conforme disposto no artigo 10.° do Regulamento, constitui obrigação do/a candidato/a a  
bolseiro fornecer documentação adicional e prestar os esclarecimentos que lhe sejam 
solicitados pelo Serviço de Educação nos prazos fixados para o efeito.  


