BOLETIM DE CANDIDATURA
+ FUTURO
BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO SUPERIOR
Identificação do/a candidato/a
Nome completo:
Morada:
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Código Postal:

Localidade:

Estado civil:
Sim

Residente no concelho de Torres Vedras há mais de 5 anos?
E-mail:

Não

Telemóvel
Natural da freguesia:

Data de nascimento:

Estrangeiro com autorização de residência

Nacionalidade:

N.I.F.

B.I./C.C. n.º
Nome da mãe:
Profissão:
Nome do pai:
Profissão

Situação escolar do candidato/a
No ano letivo 2018/2019 frequenta:

TeSP

Licenciatura

Curso que frequenta:

Ano que frequenta:

Estabelecimento de ensino superior que frequenta:
No ano letivo anterior frequentou o ensino superior?

Sim

Não

Ano de frequência

Teve aprovação em todas as unidades curriculares do plano de estudo?
Média obtida do ano letivo anterior

Sim

Transitou de ano?
Sim

Candidatou-se ou recebe alguma bolsa de estudo?

Não

Sim

Não

Não

Se sim, qual a entidade que a atribui?
Montante mensal (€)
Beneficiou de apoio no âmbito da Ação Social Escolar no ensino secundário?
É trabalhador-estudante?

Sim

Sim

Não

Não

Se sim, indique o montante mensal auferido (€)
Já concluiu algum curso no ensino superior?

Sim

Não
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Composição e Rendimentos do agregado familiar
NOTA: Consideram-se agregado familiar os constantes no artigo 5º das normas de participação

Nome

Parentesco

Idade

Rendimentos anuais do agregado familiar
Sujeito a IRS
Não sujeito a IRS
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Algum dos membros do agregado encontra-se em situação de incapacidade temporária para o trabalho?
Sim
Não
Qual o valor mensal do subsídio de doença? (€)
NOTA: Juntar certificado de incapacidade para o trabalho (CIT)

Algum dos membros do agregado familiar encontra-se em situação de desemprego?
Sim
Não
Qual o valor mensal do subsídio de desemprego? (€)
NOTA: Juntar comprovativo do montante do subsídio e data de início e fim de atribuição

O agregado familiar beneficía de Rendimento Social de Inserção?

Sim

Não

Qual o valor mensal da prestação? (€)
NOTA: Juntar comprovativo

No caso de pais divorciados, foi regulado o exercício das responsabilidades parentais?
Sim
Não
Qual o valor mensal da pensão de alimentos? (€)

Encargos mensais do agregado familiar
Discriminação de despesas

Valor mensal (€)

Alojamento do estudante
Encargos com a habitação permanente do agregado
familiar
Renda
Empréstimo bancário
Saúde
NOTA: Apenas serão consideradas despesas mediante apresentação de documentos comprovativos.

Outras informações que considere relevantes para um melhor conhecimento e esclarecimento
da situação sócio-económica do agregado familiar
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Documentos a anexar
Fotocópia simples do Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão/ Cartão de Contribuinte do estudante e do
encarregado de Educação (quando o estudante for menor)
Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia comprovativo de residência no concelho há pelo
menos 5 anos
Certificado de aproveitamento escolar relativo ao 12.º ano ou ao último ano de frequência de ensino
superior.
Fotocópia da última declaração de rendimentos do próprio ou do agregado familiar para efeitos de
liquidação do imposto sobre o rendimento de pessoas singulares do próprio ou do agregado familiar
Fotocópia da Nota de Liquidação das Finanças, tendo como referência a declaração solicitada no ponto
anterior de todos os membros do agregado familiar
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Comprovativo de que usufruiu ASE no Ensino Secundário, caso tenha usufruído
Comprovativo da candidatura e posterior comprovativo da aceitação no curso para o qual candidatou da
inscrição no ensino superior, que deverá ser junto ao a inscrição no ensino superior, que deverá ser junto
ao processo de candidatura 5 dias após a publicação dos resultados nacionais de acesso ao ensino
superior sob pena, de automaticamente ser cancelada a candidatura
Comprovativo da inscrição no estabelecimento de ensino superior, nos casos de renovação de pedido de
Bolsa ou nos casos de primeira candidatura já frequentando o ensino superior
Comprovativo do pedido de isenção de propinas, devendo a respetiva resposta ser apresentada 5 dias
após a receção, sob pena de automaticamente ser cancelada a candidatura
Outros: (designar)

Declaração de compromisso
Declaro, por minha honra, que assumo inteira responsabilidade pela exatidão de todas as declarações prestadas
e pela veracidade dos documentos comprovativos e que aceito o disposto nas Normas de Participação do
Programa + Futuro - Bolsas de Estudo para o Ensino Superior, comprometendo-me a cumprir as suas
disposições.
Torres Vedras,

de
(dia)

de
(mês)

(ano)

O Candidato/a
(ou encarregado de educação caso seja menor)

(Assinatura)
Não autorizo o tratamento dos dados pessoais, apenas para fins constantes
Autorizo
do presente procedimento
Documentos de apresentação obrigatória: todos os constantes no artigo 5º das Normas de Participação do Programa + Futuro
NOTA: Em qualquer altura do processo poderão ser solicitados documentos e informações adicionais
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