
 

 

 

 

 

        

Bolsa de Estudo 20___/20___ 
 

 

Exmº Senhor Presidente da  

Junta de Freguesia de Silves 

 
 
 
Venho por este meio requerer a V. Exª APOIO ao ESTUDO, conforme Regulamento de Apoio ao 
Estudo na Freguesia de Silves.  
 
Para o fim indicado junto toda a documentação solicitada. 
 
 
 
 
 
Pede deferimento, 
____/ _______/ ______ 
 
O Requerente, 
 
_____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

 

___Deferido 

 

O Presidente, 
 

______________________

__ 

 

Entrada    ________/___________/__________ 
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Documentos Recebidos 

 
Fotocópia do Bilhete de Identidade, cartão de contribuinte, ou Cartão de Cidadão, valido, do 

candidato e de todos os membros do agregado familiar; 

 

Atestado de residência com a indicação da composição do agregado familiar (preenchido no 

próprio formulário de candidatura); 

 

Certidão de aproveitamento escolar referente ao ano letivo anterior, em que conste a media final 

obtida; 

 

Comprovativo da matrícula em curso superior no ano letivo em que o apoio se refere; 

 

Declaração de IRS/IRC relativa ao ano civil anterior de cada membro do agregado familiar e 

respetiva nota de liquidação; 

 

Declaração da Repartição de Finanças da existência ou não de Bens Patrimoniais, de todo o 

agregado familiar; 

 

Comprovativo da prestação ou renda da habitação; 

 

Recenseado na freguesia de Silves, há mais de um ano, ou quando menor o total do seu agregado 

familiar terá que estar recenseado, há mais de um ano; 

 

Declaração comprovativa da candidatura ou não a bolsa de estudo de outro organismo ou 

entidade; 

 

Declaração da Segurança Social da situação de desemprego da área da residência, da qual conste 

o montante do subsídio auferido, com indicação do início e do termo, e na falta deste, a indicação 

sobre a não atribuição desse subsídio; 

 

Declaração, sobre o compromisso de honra, assinada pelo encarregado de educação ou pelo 

candidato, quando maior de idade, em como tomou conhecimento do teor do presente 

regulamento e ficou ciente das obrigações nele constantes; 

 

Declaração da instituição bancária do património mobiliário à data do requerimento (apoio ao 

estudo).  

 

Outros documentos que o júri ache necessários para avaliação do processo de candidatura ao 

apoio ao estudo. 

 

Requerimento endereçado ao Presidente da Junta de Freguesia 
 
 

Silves, ____ de __________ de 20___. 

A Funcionária,_______________________ 

Inscrição nº    

Nome Completo  

Morada  

Estab. de Ensino  

Freguesia  Nº Telefone  

Curso  Ano de Curso  
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FICHA-INQUÉRITO 

IDENTIFICAÇÃO 
Nome do Candidato  

Data de Nascimento  C.C.   Naturalidade  

Residência Habitual  

 Telefone  

Residência durante o período letivo  

 Telefone  

Nome do Pai  

Nome da Mãe  

Tempo de Residência no Freguesia de Silves  

Caso tenha habitado noutra morada, indique-a  

 
SITUAÇÃO ESCOLAR 
Estabelecimento de ensino que frequenta  

Curso que frequenta  Ano Curricular  

Ano Curricular que frequentou no ano letivo anterior  

Teve aproveitamento em todas as disciplinas? Sim  Não  

Média obtida no ano letivo anterior   

OBSERVAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

É titular de algum curso superior? Sim  Não  

(Em caso afirmativo) Qual?  

 
ENCARGOS COM OS ESTUDOS 
Mencione o valor das suas despesas mensais (devidamente comprovadas) com:  

Transporte  

Alojamento  

Livros e material didático  

Outras despesas mensais (devidamente comprovadas)  

O estudante aufere rendimentos do trabalho? Sim  Não  

O estudante aufere alguma bolsa de estudo? Sim  Não  

(em caso afirmativo) Atribuída por que organismo?  

Qual o seu valor?  
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COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 
Nomes Completos Parentesco Rendimentos Imposto Pago 

 Requerente   

    

    

    

    

    

    

    

    

TOTAL    

 
 

DECLARAÇÃO DO REQUERENTE 
Residência e Agregado Familiar 
Declaro que todos os elementos do meu agregado familiar ______ (nº de elementos) têm a 
residência oficial em __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

________ _______   ___________________________________________________________ 

Confirmação da residência de todos os elementos pela Junta de Freguesia (a preencher 

pelos serviços da junta) 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
 

OUTROS RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR (propriedades, capital, etc) 
Origem (mencione o nome de origem) Rendimentos Imposto Pago 

    

    

    

    

    

TOTAL   
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OUTROS IMPOSTOS PAGOS 

Denominação e descrição Valor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL  

TOTAL DE IMPOSTOS PAGOS  
 

REGIME DE HABITAÇÃO 

O Agregado Familiar possui habitação própria? 

Sim  Valor Contribuição predial  

Não  Valor da renda anual  
 

ENCARGOS ESPECIAIS 

No agregado familiar, há encargos regulares com cuidados de saúde relativamente a algum 

dos seus membros, que pelos seus valores condicionam a vida do agregado? 

Sim  Não  

Em caso afirmativo, explique-o apontando o valor dos encargos 

(comprovativos) 

Valor 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL DOS ENCARGOS  
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OUTROS FATORES 

Algum elemento do agregado familiar é proprietário ou co-proprietário de: 

Empresa Sim  Não  

Empresa agrícola Sim  Não  

Estabelecimento Comercial Sim  Não  

Algum elemento do agregado familiar exerce profissão liberal? 

Sim  Não (Em caso afirmativo) 
Qual? 

Elemento Profissão 

  

  

  

Indique as origens dos rendimentos do agregado familiar: 

Elemento (1º e último nome)   

   

   

   

   

   

TOTAL   

O candidato é proprietário de alguma viatura? Sim  Não  

Em caso afirmativo indique: 

Marca  Modelo  Cilindrada  

Marca  Modelo  Cilindrada  

Utiliza normalmente viatura pertencente ao agregado familiar? 

Sim  Não  Em caso afirmativo 
indique: 

Marca  Modelo  Cilindrada  

 

Observações (outras informações úteis para a apreciação do pedido) 
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DECLARAÇÃO 

Declaro por minha honra que respondi ao inquérito com veracidade que conferi o seu 

preenchimento e que aceito o teor do concurso ao qual apresento a minha candidatura. 

 

 

Silves,____ de ____________ de 20____. 

 

O (a) Candidato (a) 

 

__________________________ 

 

Parecer técnico ² 

 Valor Observações Ponderação 

Média das notas 
   

Distância 
   

Rendimento Familiar 
   

Idade 
   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

² - Reservado aos serviços 


