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REQUERIMENTO – BOLSAS DE ESTUDO – ANO LETIVO ______/______ 

 

Exmo. Senhor Presidente da União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã, 

 

Nome completo do(a) candidato(a) 

_______________________________________________________________________________________, 

com residência em ________________________________________________________________________, 

Código postal _________ - __________         Freguesia __________________________ 

Data de nascimento _____/_____/______       Idade ________ 

Nº Cartão de Cidadão ____________ _____ ______, válido até _____/______/______ 

Nº de Contribuinte (NIF) __________________, Nº de Id. da Seg.  Social (NISS)___________________ 

Telefone______________, Telemóvel ______________, E-mail _____________________________________ 

 

Contacto telefónico do pai/mãe ou de outro elemento da família para prestação de informação (campo de 

preenchimento obrigatório) 

___________________________________________________________________________________ 

 

Vem requerer a V.Exª a apreciação de candidatura para: 

 Bolsas de Estudo (Anexar Formulário de Candidatura e documentação para instrução de candidatura) 

 

Pede deferimento, 

 

Data _____/_____/20____ 

 

 

O(a) Candidato(a) 

______________________________________________________ 
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1- COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR (deverão ser identificados todos os elementos que fazem parte do 

agregado familiar e que residam em comunhão de mesa e de habitação com o(a) candidato(a), 

independentemente do vínculo familiar que estabeleçam com aquele(a) 

 

N NOME COMPLETO PARENTESCO IDADE ESTADO CIVIL 

1 Candidato(a) ------------------- ------------------  

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

 

2 – SITUAÇÃO PROFISSIONAL/OCUPAÇÃO E RENDIMENTOS  

 

 

3– AJUDA MENSAL ATRIBUÍDA AO AGREGADO FAMÍLIAR POR PESSOAS QUE NÃO INTEGRAM O QUADRO 2 (apoio de 

avós, tios, irmãos autonomizados, pessoas amigas, etc.), DEVENDO ESPECIFICAR O TIPO DE APOIO (por ex. apoio 

alimentar, vestuário/calçado, saúde, transporte, educação, dinheiro,…), TRADUZINDO ESSE APOIO QUANTITATIVO/MÊS 

(sempre que possível): 

_________________________________________________________________________________________ 

N PROFISSÃO/OCUPAÇÃO Rendimentos dos elementos do agregado 

familiar 

(denominação e valor mensal) 

 

Outros rendimentos 

(depósitos bancários, 

participações, 

aplicações…) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    
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_________________________________________________________________________________________ 

 

4 – VALOR DAS DESPESAS MENSAIS DO AGREGADO FAMILIAR DE INSERÇÃO DO(A) CANDIDATO(A) (média) 

TIPOLOGIA VALOR MENSAL 

Renda da habitação  

Prestação de amortização de habitação junto de entidade 

bancária 

 

Condomínio  

Infraestruturas (luz, água e gás)  

Alimentação  

Medicação  

Telemóveis  

Pacote TV/Internet/Telefone  

Transporte/Combustível (viatura, veículos 

motorizados/outras) 

 

Empréstimos bancários (valor da prestação mensal)  

Dívida a particulares e familiares (valor da prestação 

mensal) 

 

Outras despesas  

Despesas mensais com o candidato/a (alojamento, 

alimentação e outros) 

 

Valor total  

 

5– SITUAÇÃO ESCOLAR DO(A) CANDIDATO(A) 

Ano letivo de ingresso no ensino superior  

Ano/curso que frequentou, no ano letivo 

ANTERIOR, à presente candidatura 

 

Identificação do ano/curso/estabelecimento de 

ensino, frequentado no PRESENTE ano letivo 

 

 

6 - IDENTIFICAÇÃO DO GRAU ACADÉMIO FREQUENTADO 

  Licenciatura/nº de anos ____        Mestrado integrado/nº de anos ___    

 Mestrado/nº de anos ____ 
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7 - APROVEITAMENTO ESCOLAR, NO ANO LETIVO TRANSATO, À PRESENTE CANDIDATURA 

 Aproveitamento integral (ingresso no ensino superior) 

 Aproveitamento integral (concluiu todas as unidades curriculares e/ou créditos que se encontrava matriculado) 

 Aproveitamento escolar “parcial” (concluiu mais de metade das unidades curriculares e/ou créditos em que se 

encontrava matriculado ou obteve aproveitamento escolar, de acordo com os requisitos que lhe permitam a matrícula 

e a frequência no ano letivo a que respeita a candidatura, apesar de não ter tido aproveitamento escolar integral) 

 Não teve aproveitamento escolar 

 

8- NO PRESENTE ANO LETIVO, CANDIDATOU-SE A BOLSA DE ESTUDO DA DGES 

 Não, porque _________________________________________________________________ 

 Sim, qual o valor anual: ______________________ 

 Aguarda resposta 

 

9 - NO PRESENTE ANO LETIVO, CANDIDATOU-SE A BOLSA DE ESTUDO DE OUTRAS ENTIDADES 

 Não 

 Sim, onde/qual o valor: ___________________________________________________ 

 Aguarda resposta 

 

10 - VALOR ANUAL DA PROPINA:___________ 

 

11 - IDENTIFIQUE OUTRAS ELEMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR DECLARADO NA PRESENTE CANDIDATURA A 

FREQUENTAR O ENSINO SUPERIOR  

 Não                      Sim, quem ___________________________________________________ 

 

12 – COMPROMISSO DE HONRA 

Nos termos e, para os efeitos do disposto no Regulamento de Ação Social da União das Freguesias de Ovar, São João, 

Arada e São Vicente de Pereira Jusã, declaro sob compromisso de honra que, as declarações prestadas no ato de 

candidatura são verdadeiras, que não benefício de qualquer apoio destinado para o mesmo fim, além daqueles que 

foram declarados no presente Formulário de Candidatura, e que não tenho quaisquer outros rendimentos para além 

dos declarados. 

Tomo conhecimento que as falsas declarações são punidas nos termos da lei penal, sem prejuízo da cessação e 

devolução dos apoios, de acordo com o estipulado. 
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Mais declaro que conheço a obrigatoriedade de comunicar à União das Freguesias de Ovar, São João, Arada e São 

Vicente de Pereira Jusã, qualquer alteração dos elementos que constituem o agregado familiar, bem como qualquer 

alteração dos rendimentos declarados. 

Na hipótese de vir a beneficiar de algum apoio ao abrigo do referido regulamento, comprometo-me, a garantir a sua 

boa e correta aplicação, tendo por referência o seu destino. 

Autorizo a utilização dos dados que integram a candidatura com outras entidades e serviços públicos, com o objetivo 

permitir uma correta avaliação da situação económica e social do meu agregado familiar. 

Aceito disponibilizar 25 horas por ano, para a realização gratuita de tarefas de índole diversa na área da União das 

Freguesias, enquadradas no âmbito do previsto nas diversas iniciativas promovidas por esta Entidade. 

 

Data ______/____/202__ 

 

            O(a) Candidato(a) 

   ______________________________________ 

         (Assinatura conforme Cartão de Cidadão) 
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A candidatura far-se-á mediante o preenchimento de um impresso próprio, acompanhado dos seguintes 

documentos: 

 

a) Exibição ou fotocópia devidamente autorizada do documento de identidade válido e cartão de 

identificação fiscal do candidato e, sendo menor, do seu representante legal; 

b) Atestado de residência, com a indicação expressa do número de anos que reside na UFO, e onde 

conste a composição do agregado familiar; 

c) Documento comprovativo da titularidade do curso do ensino secundário e da respetiva classificação, 

em caso de ingresso; 

d) Certificado de matrícula no ensino superior, em caso de ingresso, com especificação do curso; 

e) Declaração do estabelecimento de ensino que frequentou no ano letivo anterior, comprovando o 

aproveitamento escolar, e certificado de matrícula com especificação do curso e ano quando se tratar 

de estudantes já integrados no ensino superior; 

f) Fotocopia da última declaração de IRS e respetiva nota de liquidação de todos os elementos do 

agregado familiar; 

g) Declaração de bens patrimoniais do agregado familiar, emitida pela Repartição de Finanças; 

h) Documento emitido pelos Serviços Sociais e/ou entidade competente do estabelecimento de ensino 

superior, que comprove que o candidato concorreu a bolsa de estudo e, no caso de se encontrar a 

receber este benefício, o respetivo valor, ou declaração referente à sua inexistência; 

i) IBAN do aluno. 

Outros documentos comprovativos de situações específicas, declaradas que entenda necessários para a 

avaliação do processo de candidatura à bolsa de estudo. 

 


