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IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

IDENTIFICAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR

Grau Parentesco Prof.

Nº. CC Nº. NIF Salário/Pensão 

Grau Parentesco

Nº. CC Nº. NIF Salário/Pensão 

Nome:

Grau Parentesco Prof.

Nº. CC Nº. NIF

Nome:

C. Eletrónico

Prof.

JUNTA DE FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO

FICHA DE CANDIDATURA A BOLSA DE ESTUDO 

Ano Escolar: 2021/2022

Salário/Pensão 

Profissão

IBAN

Grau Parentesco

Nº. NIF:Nº. CC

Nº. Telefone

Nome

Morada

C. Postal Localidade: 

Nome:

Nome:

Prof.

Nº. CC Nº. NIF Salário/Pensão 



A candidatura deverá ser submetido juntamente com os seguintes documentos:

Nota: O apoio concedido pela Junta de Freguesia de Santo António, são só para o alunos a estudar em Portugal.  

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA A CANDIDATURA À BOLSA DE ESTUDO

Assinatura do requerente 

Data do requerimento

Nome:

Grau Parentesco Prof.

Nº. CC Nº. NIF Salário/Pensão 

Nº. CC Nº. NIF Salário/Pensão 

Nome:

Grau Parentesco Prof.

Autorizo as cópias e o arquivamento da documentação do meu agregado familiar para os fins acima indicados.
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Assinatura do requerente 

3 - Declaração do estabelecimento de ensino superior com a indicação do aproveitamento escolar do ano letivo

anterior ou comprovativo do número de ECTS realizados (estão isentos os estudantes que se candidatem ao ensino

superior pela primeira vez no primeiro ano);

1 - Este requerimento deve ser devidamente preenchido e dirigido ao Presidente da Junta de Freguesia;

2 - Cópia do BI e cartão contribuinte ou cartão de cidadão do requerente e de todo o agregado Familiar;

4 - Declaração do candidato sob compromisso de honra, relativa à existência ou não de outras bolsas de estudo, onde

sendo o caso, deverão constar os respetivos montantes e entidades que as concedem;

10 - Recibo comprovativo de arrendamento da habitação, ou do empréstimo para aquisição de habitação própria

permanente do agregado familiar;

11 - Comprovativos de três meses das despesas com: - eletricidade, água, gás, TV/Internet/Telefone fixo;

12 - Declaração de desemprego, RSI, Pensões e de todos os elementos do agregado familiar;

6 - Comprovativo de matrícula da Universidade para o ano letivo de 2021/2022;

5 - Declaração de IRS e respetiva nota de liquidação do ano anterior, (de todo o agregado familiar);

7 - Documentos comprovativos de recebimento de abonos, pensões sociais, de todo o agregado familiar;

8 - Declaração que comprove a existência ou não de prédios rústicos ou urbanos de todos os elementos do Agregado

Familiar;

9 - Recibo e contrato de arrendamento da habitação do estudante deslocado;


