
Gestor do Procedimento: 
Contacto: 
Dia e hora de atendimento: 

N.º                                , de             /            /                     ,
Proc. N.º           /               Guia N.º           /                      ,

        O Funcionário

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Nome: 

Morada: 

Código Postal:                                                                                         Tlf/Tlm: 

Email: 

Natural de:                                                                        Data de Nascimento:                     /                   /

Residente no concelho desde:                    /                   /

Cartão de Cidadão:                                                    NIF: 

Matriculado no              ano, no Curso de

Estabelecimento de Ensino 

Classificação ano letivo anterior:                                           (Valores)

Recebe outra bolsa: SIM          NÃO       , se sim de que Entidade

e montante: 

-

-

2.IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO: 
(Preenchimento obrigatório se o Candidato for menor)

Nome:                                                                                                                                           Idade:

Morada: 

Código Postal:                                                                                         Tlf/Tlm:

B.I/Cartão de Cidadão:                                                Válido até:            /           /            NIF: 

Parentesco:                                                                 Profissão: 



3.DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Declaro sob compromisso de honra, ter conhecimento do Regulamento Municipal para Atribuição de 
Bolsas de Estudo e Mérito do Município da Chamusca publicado em Diário da República, 2.º série n.º 
101 de 25 de maio de 2016. Mais declaro, serem verdadeiras as declarações prestadas e os documentos 
apresentados na instrução da presente candidatura. 

Pede Deferimento

Chamusca,           de                                de 20

Assinatura do Candidato/ Encarregado de Educação

ANEXANDO PARA O EFEITO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

  Atestado de residência, emitido pela Junta de Freguesia da área da sua residência onde conste  
a composição do agregado familiar e o tempo de residência no Concelho;

Documento comprovativo da titularidade do curso do ensino secundário e da respetiva classi-
ficação (média); 

Certificado de matrícula no ensino superior, em caso de ingresso, com especificação do curso; 

Declaração do estabelecimento de ensino que frequentou no ano letivo anterior, comprovando 
o aproveitamento escolar, e certificado de matrícula com especificação do curso e ano quando 
se tratar de estudantes já integrados no ensino superior; 

Documento comprovativo da classificação final das provas de avaliação para frequência do 
ensino superior dos “Maiores de 23 anos”, quando for o caso; 

TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS Regulamento Geral de Proteção de Dados
Toma conhecimento que os seus dados pessoais são utilizados pelo Município da Chamusca, enquanto responsável pelo 
tratamento, para a finalidade expressa no presente requerimento, bem como para fins estatísticos e que poderá exercer os 
direitos de informação, acesso, retificação, apagamento, ilimitação de tratamento, portabilidade, oposição e ser informado em 
caso de violação de segurança. Para mais informações sobre as práticas de privacidade do Município da Chamusca, consulte o 
nosso site  http://www.cm-chamusca.pt/ ou envie e-mail para dpo@cm-chamusca.pt.
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