
Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Paredes de Coura,

                   BOLSAS DE ESTUDO - REQUERIMENTO DE CANDIDATURA 
                                            

REQUERIMENTO
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA 
Câmara Municipal

20

Largo Visconde Mozelos, AP 6 | 4941-909 PAREDES DE COURA

 Telefone: 251 780 100 | Web: www.paredesdecoura.pt | E-mail: geral@paredesdecoura.pt

Os campos assinalados com o (*) são de preenchimento obrigatório
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Morada*

Identificação do/ candidato/a:

Nome*

Concelho*

B.I./ C.C.*

Cód. Postal*

Cont. Fiscal*- Validade*

Freguesia*

 E-mail*

-

NISS*

Tel./ Telef.*

 Autorizo a notificação por via de  correio eletrónico
Composição do agregado familiar:

Data de nascimento* IBAN*

Nota: O boletim de candidatura, devidamente preenchido (em letra maiúscula) deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos solicitados, em formato papel, o balcão único de atendimento do Município de 
Paredes de Coura. Não são admitidas candidaturas apresentadas por ia eletrónica. 

Ref. Nome Idade Parentesco Profissão Habilitações Literárias

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sim NãoAlgum elemento do agregado familiar exerce atividade doméstica?

20ANO LETIVO
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Encargos do agregado familiar:

Descrição das despesas Valor mensal

Neste quadro deverão ser indicadas as despesas do agregado familiar com renda de casa, prestações de crédito habitação e ainda despesas 
de saúde em caso de doença crónica. É necessária a apresentação dos respetivos comprovativos para que sejam consideradas.

Total

Património:

Património mobiliário

Valor do património mobiliário do conjunto dos membros do agregado familiar, em euros, em 31 de dezembro do ano transato.

Depósitos bancários à ordem
Valor mensal

Total

Depósitos bancários a prazo

Planos poupança reforma 

Certificados de aforro

Títulos do tesouro

Ações

Obrigações

Unidades de participação em fundos de investimento

Outros valores mobiliários e instrumentos financeiros

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Património imobiliário

Património imobiliário do conjunto dos membros do agregado familiar em 31 de dezembro do ano transato - valor constante das cadernetas 
prediais.  

O imóvel de habitação permanente do agregado familiar pertence a algum dos seus elementos?

Em caso afirmativo, indique o respetivo valor:Sim Não €

Os membros do agregado familiar são proprietários de bens imóveis (prédios, apartamentos, terrenos, etc), além da habitação permanente?

Em caso afirmativo, indique o valor total do património imobiliário do agregado familiar:Sim Não €

(excluindo o imóvel de habitação permanente).
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Situação escolar do candidato:

Encontra-se matriculado num estabelecimento de ensino: Público Privado

Nome do estabelecimento:

Ano: Curso:

Duração do curso: Ano letivo de ingresso no curso: /

No presente ano letivo candidatou-se a bolsa de estudo no estabelecimento de ensino que frequenta?

NãoSim

Montante anual da bolsa atribuída pelo estabelecimento de ensino: €

Distância de Paredes de Coura ao estabelecimento de ensino que frequenta: Km

Aproveitamento no ano escolar transato:

No caso de 1ª matricula no ensino superior, indique a média de ingresso: valores.

Caso não seja a 1ª matrícula no ensino superior, indique se teve aproveitamento em todos os ECTS do ano letivo anterior: Sim Não

Paredes de Coura,

Declaro por minha honra que as informações prestadas no presente boletim de candidatura correspondem à verdade.

O (A) Candidato,
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Câmara Municipal
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Cartão de cidadão ou bilhete de identidade, cartão de contribuinte e cartão da segurança social de todos os elementos do agregado familiar; 

Documentos Entregues:

Assinalar

Atestado da Junta de Freguesia a comprovar a composição e identificação do agregado familiar e respetiva morada (com indicação dos nomes, 
idade, parentesco, estado civil e profissão); 

NIB (Número Identificação Bancária) do aluno; 

NIB (Número Identificação Bancária) do aluno; 

Cópia da última declaração de IRS de todos os elementos do agregado familiar; na ausência deste documento, certidão dos serviços de finanças 
comprovando a não entrega da declaração de rendimentos; 

Declaração emitida pelo Portal das Finanças/Repartição de Finanças relativa à posse, por parte de qualquer elemento do agregado familiar, de 
propriedades rústicas e/ou urbanas com indicação do respetivo valor (cadernetas prediais);
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Extratos de remunerações registadas na Segurança Social,desde o início do ano civil em que é apresentado o requerimento, ou declaração em 
como não constam inscritos ou não efetuam descontos para a Segurança Social;

Declaração comprovativa de pensões, subsídios, complementos e prestações pagas pela Segurança Social (ou regimes equivalentes) aos 
elementos do agregado familiar;

Havendo situações de desemprego no agregado familiar, declaração comprovativa da situação emitida pelo Instituto de Emprego e Formação 
Profissional;

Quando algum dos elementos do agregado familiar for trabalhador por conta própria, documento emitido pelo Centro Distrital de Segurança 
Social, comprovativo da entrega de contribuições à Segurança Social, com indicação da remuneração declarada como base de 
incidência e respetiva taxa;

Comprovativos do património mobiliário (depósitos bancários, ações, certificados de aforro, planos de poupança reforma, obrigações e outros 
valores mobiliários e instrumentos financeiros) incluindo a conta indicada para efeito de pagamento da bolsa, em 31 de 
dezembro do ano anterior à apresentação da candidatura;

Comprovativos de outros rendimentos não declarados em sede de IRS como apoios à habitação, bolsas de formação, estágios, pensões e 
subsídios obtidos no estrangeiro, subsídios agrícolas e outros;

Comprovativo das despesas declaradas no formulário de candidatura (rendas, créditos, despesas de saúde por doenças crónicas); 

Comprovativo de matrícula no ensino superior com indicação do ano escolar;

Certidão ou declaração do estabelecimento de ensino com a descrição do aproveitamento obtido a todas as disciplinas em que o aluno esteve 
inscrito no ano letivo anterior que comprove o aproveitamento escolar, tendo em conta os critérios do estabelecimento de ensino que 
frequenta;

No ano de ingresso no ensino superior, impresso da prova de ingresso dos exames nacionais do ensino secundários (ficha ENES), com indicação 
da média;

Cópia do boletim de candidatura no ano letivo em causa à bolsa de estudo no estabelecimento onde está matriculado;

Cópia da decisão relativa ao pedido de atribuição de bolsa de estudo no estabelecimento de ensino, com indicação do respetivo valor;

Declaração emitida pela Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Paredes de Coura comprovativa da detenção de dois ou mais 
anos consecutivos de serviço mínimo obrigatório e da realização no ano precedente ao do requerimento, de pelo menos, cento e sessenta 
horas de serviço voluntário, quando aplicável;

Declaração emitida por outras entidades promotoras de voluntariado comprovativa da realização, no ano precedente ao do requerimento, de 
pelo menos, quarenta horas de trabalho voluntário, quando aplicável.

Recebi a lista de documentos assinalados.

O (A) funcionário (a),

Paredes de Coura,

Obs.: 
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Identificação do/ candidato/a:
Composição do agregado familiar:
Nota: O boletim de candidatura, devidamente preenchido (em letra maiúscula) deverá ser entregue, juntamente com todos os documentos solicitados, em formato papel, o balcão único de atendimento do Município de
Paredes de Coura. Não são admitidas candidaturas apresentadas por ia eletrónica. 
Ref.
Nome
Idade
Parentesco
Profissão
Habilitações Literárias
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Algum elemento do agregado familiar exerce atividade doméstica?
20
ANO LETIVO
Template Requerimentos
Template Requerimentos - Município de Paredes de Coura
8.0.1291.1.339988.312421
16-07-2014
Informática
Ricardo Montenegro; Nuno Brandão; André Coutinho;
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Encargos do agregado familiar:
Descrição das despesas
Valor mensal
Neste quadro deverão ser indicadas as despesas do agregado familiar com renda de casa, prestações de crédito habitação e ainda despesas
de saúde em caso de doença crónica. É necessária a apresentação dos respetivos comprovativos para que sejam consideradas.
Total
Património:
Património mobiliário
Valor do património mobiliário do conjunto dos membros do agregado familiar, em euros, em 31 de dezembro do ano transato.
Depósitos bancários à ordem
Valor mensal
Total
Depósitos bancários a prazo
Planos poupança reforma 
Certificados de aforro
Títulos do tesouro
Ações
Obrigações
Unidades de participação em fundos de investimento
Outros valores mobiliários e instrumentos financeiros
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Património imobiliário
Património imobiliário do conjunto dos membros do agregado familiar em 31 de dezembro do ano transato - valor constante das cadernetas
prediais.  
O imóvel de habitação permanente do agregado familiar pertence a algum dos seus elementos?
Em caso afirmativo, indique o respetivo valor:
€
Os membros do agregado familiar são proprietários de bens imóveis (prédios, apartamentos, terrenos, etc), além da habitação permanente?
Em caso afirmativo, indique o valor total do património imobiliário do agregado familiar:
€
(excluindo o imóvel de habitação permanente).
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Situação escolar do candidato:
Encontra-se matriculado num estabelecimento de ensino:
Nome do estabelecimento:
Ano:
Curso:
Duração do curso:
Ano letivo de ingresso no curso:
/
No presente ano letivo candidatou-se a bolsa de estudo no estabelecimento de ensino que frequenta?
Montante anual da bolsa atribuída pelo estabelecimento de ensino:
€
Distância de Paredes de Coura ao estabelecimento de ensino que frequenta:
Km
Aproveitamento no ano escolar transato:
No caso de 1ª matricula no ensino superior, indique a média de ingresso:
valores.
Caso não seja a 1ª matrícula no ensino superior, indique se teve aproveitamento em todos os ECTS do ano letivo anterior:
Declaro por minha honra que as informações prestadas no presente boletim de candidatura correspondem à verdade.
O (A) Candidato,
REQUERIMENTO
MUNICÍPIO DE PAREDES DE COURA
Câmara Municipal
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Documentos Entregues:
Assinalar
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Recebi a lista de documentos assinalados.
O (A) funcionário (a),
Obs.: 
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