
  

  

Câmara Municipal de Condeixa-a-Nova 

BOLSAS DE ESTUDO FERNANDO NAMORA 

Para o ensino superior 

 

 

Formulário de Candidatura 

Identificação 

Nome Completo  

Morada  

Localidade  Código Postal  

Concelho  B.I./C.C.  

Nacionalidade  Naturalidade  

Telefone  Telemóvel  

E-mail  Profissão  

Número de Contribuinte  Número de Segurança Social  Número de Eleitor 

     

Reside no Concelho de Condeixa-a-Nova há mais de um ano?          Sim  Não  

Estabelecimento de Ensino Superior que vai frequentar  

Curso de especialização tecnológica 

(que confira nível 5) 
  

Curso de Ensino Superior  

(que confira o grau de licenciatura ou de mestre) 
 

Já possui habilitações ou curso equivalente àquele que à data se candidata?  Não     Sim    
 Qual?  

 

   

  

Nº: ______________ 

Data de Candidatura: 

___/__/___ 

Código: 

___________________

_ 

(a preencher pelos 
serviços) 
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Identificação do agregado familiar 

Nome Parentesco 
Data de 

Nascimento 

N.º do C.C. 

ou B.I. 
NISS Profissão 

      

      

      

      

      

 

Documentos a apresentar 

(Segundo n.º 4 do artigo 6.º do presente regulamento Municipal para atribuição de Bolsas de estudo Fernando Namora) 

 Fotocópia do Bilhete de identidade/ Cartão de Cidadão; 

 Fotocópia do Cartão de Identificação Fiscal, no caso de não possuir Cartão de Cidadão; 

 Atestado de residência emitido pela respetiva Junta de Freguesia onde refira residência há mais de um 

ano no Concelho; 

 Declaração do estabelecimento de ensino com indicação do aproveitamento escolar num dos dois anos 

letivos imediatamente anteriores, com indicação da média de curso até à data, e comprovativo de inscrição 

no respetivo ano letivo, ou certificado de matrícula com indicação da classificação de entrada (média de 

ingresso), no caso de alunos matriculados no curso pela primeira vez; 

 Declaração do estabelecimento de ensino do valor da bolsa de estudo atribuído pela instituição no 

respetivo ano letivo (ou da não atribuição, se for esse o caso). O prazo limite de entrega desta declaração 

poderá ser alargado até cinco dias úteis após emissão da mesma pelo estabelecimento de ensino, se este 

não estiver disponível dentro do prazo de candidatura referido no número 1 do presente artigo; 

 Fotocópia da última declaração de I.R.S. e respetiva nota de liquidação, relativa ao ano anterior, onde 

conste o nome do candidato; 

 Documentos comprovativos de encargos com a habitação (renda ou juros de empréstimo para aquisição 

de habitação); 

 Nota de liquidação do IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis; 

 Declaração de rendimentos obtidos através da Segurança Social no ano anterior (mesmo que não tenha 

recebido qualquer quantia) de todos os elementos do agregado familiar constante na declaração do IRS; 

 Declaração de grau de incapacidade igual ou superior a 60% emitida por junta médica de qualquer 

membro do agregado familiar, constantes na declaração do IRS; 

 Outros documentos comprovativos de situações específicas declaradas, que entenda necessários para a 

avaliação do processo de candidatura, para análise e eventual encaminhamento para outro tipo de apoio social.  

 

Observações 

 

Declaro, sob compromisso de honra, que as informações por mim prestadas no presente Boletim de Candidatura são 

completas e correspondem inteiramente à verdade. 

O Candidato ________________________________________ 

 

Recebido por:   _____________________________ Data ___/__/___ 

Nº: ______________ 

Data de Candidatura: 

___/__/___ 

Código: 

___________________

_ 

(recortar e entregar ao 


