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BOLSAS DE ESTUDO MUNICIPAIS 

 

 
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 
Processo n.º ________________________                  Número de Candidatura _______ 

 

Classificação _______ 
Exmo. Senhor Presidente                                              
Câmara Municipal de Marvão,  
  
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO REQUERENTE 
 

 

Nome ________________________________________________________________ 
 
Morada ______________________________________________________________ 
 
Código Postal ________ – ______    _______________________________________ 
 
Data de Nascimento _____________ Tempo de residência no concelho ______ ano(s) 
 
Contacto Telefónico __________________  E-mail ____________________________ 
 
Cartão Cidadão n.º _____________________        Validade _____________________ 
 
NIF  _________________________                 NISS   __________________________ 
 
 

2. CARATERIZAÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 
 

Nome Parentesco 
Data de 

Nascimento 
Situação  

Profissional* 
Rendimento 

Mensal 

 Requerente ----------   

     

     

     

     

     

 

*(Empregado por Conta de Outrem; Empregado por conta própria; Desempregado) 
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3. INFORMAÇÕES CURRICULARES 
 
Habilitações Literárias _____________________________________ 

 
Nome do Estabelecimento de Ensino em que se encontra matriculado/a (2021/22) 

____________________________________________________________________________ 

 
Designação do Curso __________________________________________________________ 
 
 
CTSP                                          Licenciatura                                          Mestrado   
 
 
Ano do Curso em que se encontra matriculado/a no presente ano letivo  __________________ 
 
Ano do Curso em que esteve matriculado/a no ano letivo anterior* _______________________ 
 
N.º de unidades curriculares em que esteve inscrito/a no ano letivo anterior* _______________ 
 
N.º de unidades curriculares em que obteve aproveitamento no ano letivo anterior*__________ 
 
 
*Preencher, apenas, se aplicável. 

 
 
 

 DECLARAÇÃO 
 

Declaro que, tomei conhecimento das condições de atribuição enunciadas nos termos 

regulamentares, e que a sua apreciação está dependente da entrega dos documentos que 

venham a ser solicitados pelo Município de Marvão, estando consciente de que a prestação de 

falsas declarações determinarão a exclusão da presente candidatura. 

Mais declaro que, tomei conhecimento dos direitos e obrigações previstas no Código 

Regulamentar do Município de Marvão. 

Declaro ainda que, para apuramento do valor da Bolsa de Estudo Municipal, caso existam outras 

bolsas atribuídas, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 352.º, autorizo o Município de Marvão 

a realizar as diligências necessárias e a consultar as entidades competentes, a fim de apurar o  

montante a atribuir respeitante à referida Bolsa de Estudo. 

 

Marvão, ___ /___/ ______                                              
 
 

O/A Requerente 
 

___________________________________________________ 
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Informações Adicionais 

1. Os dados pessoais recolhidos são confidenciais e utilizados única e exclusivamente para o fim a que se 

destina. 

2. O tratamento dos dados referidos no ponto 1, por parte do Município de Marvão, respeitará a legislação 

em vigor em matéria de proteção de dados pessoais e será realizados com base nas seguintes condições: 

- Responsável pelo tratamento: Município de Marvão; 

- Finalidade do tratamento: Cumprimento de uma obrigação jurídica (CPA e/ou de legislação específica 

aplicável ao pedido formulado) ou necessário ao exercício de funções de interesse público; 

- Destinatário(s) dos dados: Serviço municipal com competência para analisar ou intervir no pedido, de 

acordo com a orgânica municipal em vigor; 

- Conservação dos dados pessoais: Prazo definido na legislação aplicável ao pedido. 

3. Os documentos apresentados no âmbito do presente pedido são documentos administrativos, pelo que 

o acesso aos mesmos se fará em respeito pelo regime de acesso à informação administrativa e ambiental 

e de reutilização dos documentos administrativos (Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto). 

4. Os titulares dos dados podem solicitar informações, apresentar reclamações ou exercer os seus 

direitos de proteção de dados, nomeadamente os direito s de informação, acesso, consulta, retificação, 

oposição ao tratamento ou apagamento, dentro do horário normal de funcionamento, através de contacto 

co m o Encarregado da Proteção de Dados, pelo correio eletrónico dpo@cm-marvao.pt . 

5. O meio privilegiado de comunicação com o Município de Marvão é o email pessoal identificado no 

presente formulário, pelo que qualquer erro na identificação do mesmo, que impeça a comunicação normal 

e regular, é da responsabilidade do/a candidato/a. 

 

Documentos a anexar 

  

Fotocópias dos seguintes documentos relativos ao requerente e membros do agregado familiar: 

□ Comprovativo de matrícula ____ 

□ Declaração/documento comprovativo do estabelecimento de ensino em que constem as 

unidades curriculares em que o/a candidato/a se inscreveu no ano letivo anterior, bem como as 
classificações obtidas. 

□ Recibos de vencimento, comprovativos de pensões ou de outros rendimentos ____ 

□ Comprovativo de Regulação das Responsabilidades Parentais e pensão de alimentos ____ 

□ Declaração de IRS relativa ao ano anterior, e respetiva Nota de Liquidação, ou certidão de 

isenção____ 

□ Comprovativos de despesa com renda da habitação do mês anterior ____ 

□ Comprovativos de despesas de saúde relativos ao ano anterior ____ 

□ Comprovativo de residência do agregado familiar, emitida pelo serviço de Finanças ____ 

□ Comprovativo de composição do agregado familiar, emitida pelo serviço de Finanças ____ 

□ Comprovativo de apresentação de candidatura à Bolsa de Estudo atribuída pela DGES___ 

□ Certidão de Não Dívida às Finanças e à Segurança Social, em nome de todos os elementos 

do agregado familiar  ____ 

□ Declaração, emitida pela Junta de Freguesia de residência, comprovativa de que o/a 

candidato/a reside há, pelo menos, um ano, no concelho ____ 

□ Notificação da decisão da DGES relativamente à candidatura à Bolsa de Estudo (documento 

a entregar em data posterior ao fim do período de candidatura) 
 


