
Exmo Senhor 

Presidente da Câmara Municipal de Valença 

Incentivos à Formação de Quadros Médios e Superiores a Candidatos com Dificuldades Económicas

Ano Letivo 2021/2022       Bolsa de Estudo

 Renovação Ano

 

 Novo Ano

DADOS REFERENTES AO CANDIDATO 1

NOME

DATA DE NASC. Nº CONTRIBUINTE

Nº CARTÃO DE
CIDADÃO Data de Validade

FILIAÇÃO

CONTACTOS

EMAIL

MORADA FISCAL

MORADA EM TEMPO
DE AULA

              □ Permanente □ Arrendada □ Casa Familiares       
□ Outro  Qual?

VALOR  DESPESAS
MENSAIS

Alimentação € Transportes € Propinas €

Alojamento € Material Escolar € Outros €

ESTABELECIMENTO DE ENSINO QUE:

 FREQUENTOU 6

 FREQUENTARÁ 7

CURSO 

MÉDIA DE INGRESSO NA
UNIVERSIDADE8

CANDIDATOU-SE À BOLSA DE ESTUDO DA UNIVERSIDADE
SIM VALOR  €

NÃO

 ENCARGOS MENSAIS DO AGREGADO FAMILIAR 3

Algum dos elementos do agregado familiar é portador de alguma doenças ? 

Se sim quem?____________________________________ Qual? ____________________________________

Habitação Agregado Familiar é:  

□ Própria  -  tem empréstimo bancário? □ sim □ não 
Valor Mensal  ________________€

□ Arrendada, valor mensal _______________________€

□ Cedida, por quem ?________________________________________
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Composição do Agregado Familiar 2

Ref.ª Nome Idade Parentesc
o

Habilitaçõe
s Profissão Vencimento

mensal
Deficiência

/Grau

01 candidato -

02

03

04

05

06

07

08

09

10

Confirmação pela Junta de Freguesia de 5  ____________________________________  

 Confirmamos a composição do agregado familiar supra mencionado, composta por, _______ e a residência nesta 

freguesia há pelo menos três anos.

O/A Presidente

____________________________________

VALOR ANUAL DE RENDIMENTOS DO AGREGADO €

VALOR PATRIMONIAL TRIBUTÁVEL TOTAL DO AGREGADO €

Nº DE VIATURAS DO AGREGADO4

Algum dos elementos do agregado familiar aufere algum rendimento não declarados ?

                                                          Sim              valor? _______________€

                                                           Não 

ELEMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A CANDIDATURA 

□ 1.Documento de identificação do candidato;
□ 2.Declaração de I.R.S., ou Certidão de isenção de todos os membros do agregado familiar, em caso de isenção 
apresente os três últimos recibos de vencimento;
□ 3. Documentos comprovativos das despesas com habitação, saúde do agregado familiar; 
□ 4.Declaração ou Certidão das finanças de registo de bens imóveis e móveis (atestado pelas finanças); 
□ 5.Atestado de residência, com a composição do agregado familiar;
□ 6.Certificado de habilitações (12ºano/médias), ou Certificado de aproveitamento (médias, Históricos curricular) ;
□ 7.Certificado de matricula ou Admissão no curso;
□ 8.Comprovativo de atribuição de bolsa, com o montante atribuído, ou documento da não atribuição (apresentado 
logo que esteja disponível pelo estabelecimento de ensino);
□ 9.Documento comprovativo do reconhecimento do curso pelo ministério da educação.(só no caso de ser 
universidade privada)

□ 10 Outros elementos que o requerente pretenda apresentar:
□ 10.1__________________________________________________________________________
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Observações

Os modelos de requerimento podem ser consultados em  www.cm-valenca.pt para qualquer esclarecimento poderá,
ainda, contactar a subunidade de atendimento geral  através do número 251 249 487 / 251 249 488.
Os Modelos de requerimento deverão ser remetidos, preferencialmente, através do  email: bolsasdeestudo@sapo.pt

Termo de Responsabilidade

Declaro  sob  compromisso  de honra, que  as  informações  prestadas  no presente  boletim correspondem à  verdade.
comprometo-me a manter informados os serviços de ação social do  Município de  Valença sobre os valores de outra
bolsa/apoio social que me possam ser atribuídos.

Informação sobre o tratamento de dados pessoais - Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD - Regulamento 
(UE) 2016/679)

De  acordo com o  RGPD,  O  Município  de  Valença,  enquanto  responsável  pelo  tratamento,  informa que  os  dados
pessoais recolhidos neste pedido são única e exclusivamente para dar cumprimento ao previsto na legislação específica
aplicável ao pedido formulado, nos termos da Lei 67/98, de 26 de outubro,  pelo que as informações constantes deste
processo destinam-se exclusivamente à Candidatura de Formação de Quadros Médios e Superiores a Candidatos com
Dificuldades Económicas.
Os dados serão armazenados pelo prazo definido na legislação aplicável ao pedido.
Mais declara que tomou conhecimento do direito de:

• solicitar  o  acesso,  retificação,  apagamento,  limitação  do  tratamento,  portabilidade  e  oposição,  sem
comprometer  a  licitude  do  tratamento  efetuado  bem  como  a  ser  informado  em  caso  de  violações  de
segurança; 

• ser informado previamente e a pedido, sobre a intenção da utilização dos dados para outra finalidade que não
a presente, informando quais os dados, a finalidades do tratamento e outra informação pertinente; 

• apresentar reclamação à CNPD se considerar que os seus direitos foram violados. 
Estes direitos podem ser exercidos através do email: bolsasdeestudo@sapo.pt

DATA E ASSINATURA 

Pede deferimento, Valença, _________________________________________

O Requerente,

________________________________________________________________

Notas

O Técnico de Atendimento Data           

Envio por email Data
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http://WWW.CM-VALENCA.PT/


Nome do Candidato 

Quilómetros  da residência fiscal  à 
universidade ?

                                           

Histórico académico do aluno

Ano 
letivo

Média

Tem estatuto de trabalhador estudante?

Sim

Não

Valor Mensal €

Fez trabalhos temporários ?

Sim 

Não

Duração 

Valor €

Processo completo 
Sim

Não

Documentos em falta 

                  

Data de entrega do Processo 
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