DIVISÃO DE EDUCAÇÃO, AÇÃO SOCIAL E SAÚDE
Exmo.
Presidente da Câmara Municipal da Trofa
_________________________________________________________________

BOLETIM DE CANDIDATURA À BOLSA DE ESTUDO
ANO LETIVO ......... / .........

IDENTIFICAÇÃO DO (A) CANDIDATO (A)
Nome: _________________________________________________________________________________
Filiação: ________________________________________________________________________________
e de ___________________________________________________________________________________
Data de Nascimento: _____ / _____ / ________ Nacionalidade:___________________________________
Naturalidade:__________________________ Estado Civil: _______________________________________
N.º Bilhete de Identidade/Cartão Cidadão: __________________ N.º Fiscal: _________________________
Morada: ________________________________________________________________________________
Código Postal: _______ - ______ ____________ Freguesia: _____________________________________
Concelho: ________________ E-mail: _______________________________________________________
Telefone: ____________________________ Telemóvel: _________________________________________
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COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR
Grau de

Vencimentos/

Parentesco

Nome

Idade

Situação Profissional

com o aluno

Pensões/ Subsídios
Mensal

Aluno

ENCARGOS MENSAIS DO CANDIDATO
Habitação do agregado familiar / candidato
Própria

valor da prestação mensal (quando se aplica) ________________ €
valor mensal da renda ________________ €

Arrendada
Cedida

por quem? _____________________________________________

Habitação do candidato em período escolar (aplica-se a alunos deslocados)
Própria

valor da prestação mensal (quando se aplica) ________________ €
valor mensal da renda ________________ €

Arrendada
Cedida

por quem? ____________________

Residência Universitária

Em caso afirmativo indicar encargo mensal ______________€

ALIMENTAÇÃO
Cantina

residência habitual

outro

custo/mês: _______________€

TRANSPORTE
Viatura própria

transporte público

outro

custo/mês: ______________€

PROPINAS
Custo anual da propina: ___________________€
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SITUAÇÃO ESCOLAR DO CANDIDATO
Estabelecimento de ensino que frequenta ou vai frequentar:
__________________________________________________________________________________________
Curso: ________________________________________________________________Ano: ________________
Média de ingresso no curso de ensino superior _______________ valores
No presente ano letivo solicitou bolsa de estudo ou subsídios equivalentes:

Não

Porquê? ______________________________________________________________________

Sim

Aguarda Despacho

Foi-lhe concedida no valor de___________________________€

OUTRAS INFORMAÇÕES
Indicar se existem outros elementos do agregado que sejam estudantes e que estejam a beneficiar de bolsa de
estudo e/ou subsídio equivalente, bem como curso, o ano e o estabelecimento de ensino que frequentam:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
COMPROMISSO DE HONRA
Eu, signatário(a) declaro, sob compromisso de honra, ter conhecimento das condições e obrigações constantes
do Regulamento de atribuição de Bolsas de Estudo para o Ensino Superior da Câmara Municipal da Trofa e
assumir inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas no presente boletim e no decorrer
de todo o processo.
TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS
1. De acordo com o RGPD e demais legislação atinente, enquanto responsável pelo tratamento dos dados pessoais recolhidos para
elaboração e subscrição deste documento e eventuais anexos, o Município da Trofa - Rua das Indústrias, nº 393, 4786-909, Trofa, informa o
titular dos dados ou quem os fornece, do seguinte:
a) Contacto do Encarregado de Proteção de Dados dpo@mun-trofa.pt;
b) A finalidade do tratamento dos dados pessoais é a expressa no presente documento e eventuais anexos, mormente a candidatura e o
fornecimento de bens, prestação de serviços e/ou subvenções o cumprimento de obrigações legais daí decorrentes, a sua gestão
administrativa, contabilística, fiscal, contencioso, a prova judicial, a proteção de receita e auditoria, e cumprimento de obrigações legais
subsequentes, na prossecução do respetivo interesse público;
c) O fundamento legal desse tratamento é o fornecimento de bens, prestação de serviços e/ou subvenções, e o cumprimento das
obrigações contratuais e legais daí decorrentes, recíprocas e para com outras entidades públicas, na prossecução do respetivo interesse
público;
d) Os dados serão tratados por entidades terceiras/subcontratantes apenas por força de disposição legal ou por estrita necessidade da
efetivação das finalidades supra referidas.
e) Os dados pessoais recolhidos serão somente conservados pelo tempo estritamente necessário ao cumprimento de prazo certo
expressamente fixado por Lei, ao referido fornecimento de bens, serviços e/ou subvenções e demais finalidades referidas supra. Por defeito
e na falta de prazo expresso, os dados serão guardados por um mínimo de 21 anos após a cessação do contrato.
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f)

O titular dos dados pode exercer os direitos previstos no referido RGPD, designadamente o direito de informação, de acesso, de

retificação, de apagamento, de limitação do tratamento, de portabilidade, de oposição, de reclamação para autoridade de controlo Comissão Nacional de Proteção de dados – Av. D. Carlos I n.º 134-1º 1200-651 Lisboa - e-mail: geral@cnpd.pt. - e de ser informado em
caso de violação de dados, sem prejuízo das finalidades e prazos de conservação acima referidos;
g) A comunicação dos dados pessoais recolhidos - mormente: nomes, assinaturas, rúbricas, número de documento de identificação,
número de identificação fiscal, declarações fiscais, endereço, números de telefone, endereço de correio eletrónico e números de
identificação bancária) constitui, requisito do fornecimento de bens e/ou serviços, bem como obrigação legal e contratual, pelo que o titular
está obrigado a fornecê-los e a atualizá-los, sob pena de a candidatura não ser admitida e a bolsa não ser concedida.

Data: _____ / _____ / _______

Assinatura
_______________________________________________________
(Conforme o B.I. / Cartão de Cidadão)

DOCUMENTOS A ANEXAR


Documento emitido pela Junta de Freguesia da área de residência a atestar residência e composição do

agregado familiar;


Documento comprovativo da média de ingresso no ensino superior;



Certificado de matrícula no ensino superior com especificação do ano e curso, a emitir pelo estabelecimento de

ensino que o candidato esteja a frequentar;


Declaração do estabelecimento de ensino frequentado pelo candidato no ano letivo anterior, em que se

comprove ter obtido aproveitamento escolar, com referência à média obtida, e quando se tratar de estudantes já
integrados no ensino superior com especificação do curso e ano frequentado;


Documento, a emitir pelo estabelecimento de ensino superior frequentado, onde se refira se o candidato é ou

não beneficiário de bolsa de estudo ou de isenção de propinas, devendo nele constar, caso lhe tenha sido concedida
bolsa de estudo, o respetivo valor;


Documento comprovativo da situação de estudante ou outra referente aos elementos do agregado familiar, que

tendo mais de 14 anos, não exercem qualquer atividade;


Fotocópia da última declaração de I.R.S. e/ou I.R.C., de todos os elementos do agregado familiar;



Documentos comprovativos dos rendimentos mensais auferidos por cada membro do agregado familiar

(salários, pensões, subsídios), anexando-se cópias dos três últimos recibos de vencimento;


Em situação de desemprego deverá ser apresentada declaração a emitir pela Segurança Social ou Centro de

Emprego da área da residência, da qual conste o montante do subsídio auferido, com indicação do início e termo, e
na falta deste, a indicação sobre a não atribuição desse subsídio;


Declaração de bens patrimoniais do agregado familiar passado pela Repartição de Finanças da sua área de

residência;


Documentos comprovativos de encargo com a habitação (renda, aquisição ou construção, não constantes da

declaração de IRS);


Outros documentos relevantes considerados de interesse pelo candidato ou que, eventualmente, venham a ser

solicitados pela Câmara Municipal para comprovarem os rendimentos ou encargos declarados ou as informações
prestadas.
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