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Junta de Freguesia de Rebordosa 

Pelouro da Educação 

Ficha de Candidatura a Bolsa de Estudo 

 

Candidatura nº ____________ 

 

DEVERÃO SER ANEXADOS À FICHA DE CANDIDATURA OS ELEMENTOS INDICADOS NO PONTO N.º 2, DO 

ART.º 3.º, DO REGULAMENTO DAS BOLSAS DE ESTUDO 

 

1 - IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO 

1.1. Nome _____________________________________________________________ 

1.2. Data de Nascimento _________ / _________ / _________ 

1.3. Bilhete de Identidade nº  _______________ emitido em ________/______/______ 

       pelo Arquivo de Identificação __________________________ 

1.4. Filiação: Nome do Pai ________________________________________________ 

       Nome da Mãe _______________________________________________________ 

1.5. Naturalidade ________________________________________________________ 

1.6. Residência: Rua _____________________________________________________ 

                           Nº de porta e andar _________________ 

                           Localidade ________________________ 

                           Código Postal |___|___|___|___| - |___|___|___| 

1.7. Telefone __________  Telemóvel ____________ E-mail _____________________ 

1.8. Número de pessoas que compõem o agregado familiar: ______ 

 

2 - INFORMAÇÕES CURRICULARES 

2.1. Ano em que se encontra matriculado: ______________ 

       Escola/ Estabelecimento de Ensino: ______________________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

       Curso: _____________________________________________________________ 

2.2. Ano que frequentou no último ano lectivo: ____________ 

       Escola/ Estabelecimento de Ensino: ______________________________________ 

       ___________________________________________________________________ 

       Curso: _____________________________________________________________ 

       Classificação obtida (média): _______________ 

(Foto) 
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3 - INFORMAÇÕES RELATIVAS AO AGREGADO FAMILIAR 

Rendimento do agregado familiar (a comprovar com a entrega da declaração de 

rendimento) 

Grau de 
parentesco 

com o 
aluno 

Nome 
Profissão ou 
Ocupação 

Remunerada 
Idade 

Rendimentos mensais 
certos (Ordenados, 

gratificações, pensões ou 
outras remunerações 
mensais ilíquidas) 

1 O Aluno     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     
 

NOTAS: 

Fórmula para cálculo da Capitação C  
12

)(






 

N

SHIR
 

C = Rendimento “per capita” 

R = Rendimento anual ilíquido do agregado familiar 

I = Impostos e contribuições, até ao limite fixado por despacho ministerial 

H = Encargos anuais com a habitação, até ao limite fixado por despacho ministerial 

N = Número de pessoas que compõem o agregado familiar 

S = Encargos com saúde, devidamente comprovados 

 

4 - ENCARGOS PRÓPRIOS DA FAMILIA 
(a comprovar documentalmente quando não constem da declaração de rendimentos) 
 

Encargos médios da família por doença ………………..……… € __________ , ______ 

Valor Anual dos encargos com a habitação ………….………… € __________ , ______ 

Impostos e contribuições pagas 
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(IRS, IRC, IMI (Autárquica), Segurança Social) ……………… € __________ , ______ 

5 - TERMO DE RESPONSABILIDADE 

O encarregado de educação e o aluno assumem inteira responsabilidade nos termos da 

lei, pela exactidão de todas as declarações constantes deste boletim. Falsas declarações 

implicam, para além de procedimento legal, reposição da quantia indevidamente 

recebida. 

 

_________________________, _______ de _______________________ de 201 _____ 

 

Assinatura do Aluno: 

______________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Encarregado de Educação: 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Junta de Freguesia de Rebordosa 

Pelouro da Educação 

(A DEVOLVER AO CANDIDATO) 

 

Ano Lectivo ________/________ 

 

Ficha de Candidatura nº __________________       Data ________/ _______/ ________ 

 

Nome do Candidato: 

______________________________________________________________________ 

 

Assinatura do Funcionário:  

______________________________________________________________________ 


