MUNICÍPIO DE LAJES DAS FLORES
CÂMARA MUNICIPAL
REQUERIMENTO
REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal das Lajes das Flores
Identificação:
Nome:
Morada:
Telemóvel:

Telefone:
Email:

Vem requerer a V. Ex.ª a atribuição de bolsa de estudo nos termos do referido
regulamento, e para o efeito anexa-se:
Declaração de compromisso de honra;
Fotocópia do Cartão de Cidadão ou documento de identificação equivalente;
Comprovativo de recenseamento eleitoral;
Fotocópia do cartão de contribuinte dos membros do agregado familiar;
Certificado de matricula ou de admissão num curso superior – original;
Declaração comprovativa da candidatura a benefícios dos serviços sociais do
estabelecimento de ensino a frequentar;
Certidão emitida pelo estabelecimento de ensino a indicar o valor da bolsa social;
Certificado de aproveitamento escolar emitido pelo estabelecimento de ensino ou
outro comprovativo de transição de ano letivo;
Certidão comprovativa emitida pela junta de freguesia do local de residência do
agregado familiar;
Declaração de IRS (ou corresponde à situação fiscal), e demonstração da liquidação
do imposto ou certificado de isenção, emitido pela Repartição de Finanças da sua área
fiscal;
Comprovativo do NIB do candidato;
Apresentar os documentos comprovativos em como o agregado tem a situação
regularizada perante a Administração Fiscal e a Segurança Social;
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Apresentar, caso tenha, encargos com a habitação.
Mais se declara que a Bolsa de Estudo se destina a apoiar a frequência do
ª do ano letivo, do curso de ______________________, no estabelecimento de ensino
_________________________ para o ano letivo ________ /_________, tendo no ano anterior
frequentado o ano letivo __________ / __________.

Informo V. Ex.ª que, pretendo me candidatar a bolsa de estudo que possa vir a ser
atribuída pelo estabelecimento de ensino que passarei a frequentar e logo que me seja
atribuída alguma bolsa, informarei essa Câmara Municipal do seu valor através de
declaração passada pelo estabelecimento de ensino.
Nesta data tomei conhecimento do conteúdo do Regulamento Municipal do “Atribuição
de Bolsa de Estudo”.
Lajes das Flores, _______ de ____________________ de ____________.

Pede Deferimento,

O Requerente,
__________________________________________
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Declaração de Compromisso de Honra
______________________________________________________________________, filho (a) de
________________________________________________________________e de ___________________
_______________________________, natural de _______________________________, cartão de
cidadão n.º ______________________, válido até ___/____/_____ , com o contribuinte n.º
_____________________,

residente

na

_____________________________________________,

n.º______, 9960-______________________________________________, alundo (a) do _____.º ano
do curso de ____________________________________________________, na Universidade/
Politécnico______________________________________________________,

declara,

por

sua

honra, que, em contrapartida pela concessão de bolsa de estudo criada pelo
Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo, aceita o cumprimento integral
daquele regulamento, nomeadamente a concorrer obrigatoriamente, sempre que no
quadro de pessoal da Câmara Municipal se encontrem vagas compatíveis com o curso,
imediatamente após a conclusão do mesmo, por um período igual ao que beneficiou da
respetiva bolsa, exceto quando indemnize a Câmara Municipal de Lajes das Flores do
montante total recebido a título da referida bolsa, incluído os valores despendidos em
passagens.
Lajes das Flores, _______ de ________________ de__________.

O Requerente,
_______________________________________
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