SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MORA
BOLSAS DE ESTUDO

BOLETIM DE CANDIDATURA
ANO LECTIVO: _____/____

A

Identificação do candidato
NOME
Morada :

Localidade: _______________________________ - Cód. Postal: __________________________
Telefone: ______________ - Telemóvel: _______________ - e-mail: _______________________
Data de Nascimento: ____/_____/ 19______ - Natural de : _______________________________
Filho(a) de :_________________________________________________________________ e de
_______________________________________________________________________________
Bil de Ident.nº: ___________- Emitido em:: ____/____/____- Arq.:_________ - NIF : ___________
Existem outros membros do agregado familiar que frequentem ou sejam candidatos à frequência
de Cursos do Ensino Superior ? ________ Quantos ? _________
Percurso e Situação Escolar:
Estabelecimento de Ensino que frequentou no ano lectivo anterior: _________________________
_______________________________________________________________________________
Média obtida no ano lectivo anterior: _______
Estabelecimento de Ensino que vai frequentar: _________________________________________
Curso: ___________________________________________________ - ____º Ano
Transitou de ano ?_______
Possui cadeiras em atraso ? _______
Se respondeu SIM à questão anterior indicar:
Quantas são Semestrais: ________

Quantas são Anuais :________

Composição do Agregado Familiar (a confirmar pela Junta de Freguesia)
Nome

Mora, ____/ ____/ _____

Idade

Grau de Parentesco

Profissão / Ocupação

O Candidato, ______________________________________
(assinatura)

Comprovativos e Documentação entregue: (Assinalar com uma X no

respectivo)



Fotocópia simples do Bilhete de Identidade do candidato;



Fotocópia do Cartão de Contribuinte de todos os elementos do agregado familiar



Comprovativo de matrícula do candidato;



Certificado de aproveitamento escolar do ano lectivo anterior, com indicação da média obtida;



Plano do Curso que frequenta



Comprovativo de matrícula de elementos do agregado familiar que frequentem o ensino superior



Atestado da Junta de Freguesia, comprovativo da composição do agregado familiar.



Fotocópia da declaração de IRS e/ou IRC e respectivos anexos



Fotocópia do último recibo de vencimento de todos os elementos activos do agregado familiar;



Fotocópia dos recibos de pensões (aposentação, velhice, invalidez, sobrevivência, alimentos, etc.);



Fotocópia dos recibos de subsídio de desemprego e/ou de subsídio de doença;



Fotocópia do recibo de renda de casa



Declaração comprovativa da prestação mensal, emitida por Instituição Bancária por empréstimo
para aquisição de primeira casa própria



Documento comprovativo de doença crónica ou prolongada de qualquer elemento do Agregado
Familiar



Documento comprovativo das despesas obrigatórias com doença crónica ou prolongada de
qualquer elemento do Agregado Familiar



Comprovativos de encargos com matrícula e propinas do candidato e elementos do agregado
familiar que frequentem o ensino superior



Outros (especificar):

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MORA
RECIBO
Recebemos o Boletim de Candidatura a Bolsa de Estudo do (a) Sr(a):
__________________________________________________________________________,
referente ao ano lectivo de

______/ ______, bem como a documentação e comprovativos

assinalados.

Anexos ao recibo:
-

Cópia do Boletim de Candidatura;

-

Cópia da relação de Documentação entregue

Mora, _____/ ____/ _____
O Funcionário, _________________________________________
(selo branco ou carimbo)

