
BOLSAS DE ESTUDO 2020/2021

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA

Relação 
Familiar

Idade
Rendimento 

Mensal Ilíquido

1 - Dados do Candidato

2 - Dados do Proponente

3 - Filiação

4 - Pessoas que constituem o Agregado Familiar

 Data Nascimento _______________________________________

 Sócio SCP N.º __________________________________________

FOTO

Localidade _____________________________________________

 Nome ________________________________________________________________________________________________________

 Sócio SCP N.º __________________________________________Data de Admissão _______________________________________

Nacionalidade __________________________________________

 Naturalidade __________________________________________

 Associado L.P. N.º ______________________________________Data de Admissão _______________________________________

Distrito ________________________________________________

 Concelho ______________________________________________Morada ________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________

 Código Postal __________________________________________

Data de Admissão _______________________________________

 Endereço de e-mail  ____________________________________________________________________________________________

 Telemóvel ____________________________________________Telefone _______________________________________________

 Outros contactos ______________________________________________________________________________________________

 Associado L.P. N.º ______________________________________Data de Admissão _______________________________________

PROCESSO N.º

Nome Profissão/Situação Profissional

 Pai ____________________________________________________________________________

 Mãe ___________________________________________________________________________

NIF ___________________________

NIF ___________________________
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PROCESSO N.º

Ano Média (2)

o  Ensino Secundário

1) Está hospedado em:
Residência universitária/Quarto/Pensão/Casa de familiar (riscar o que não interessa)

2) Despesa mensal em alojamento

9 - Outras informações de carácter académico que considere de interesse

10 - Candidatos deslocados

(1) Exceto para alunos que frequentem o 1.º ano de Licenciatura, de Mestrado ou de Doutoramento, em que a média será a do último nível de qualificação 
concluído
(2) Devidamente comprovado por Certificado Escolar que obrigatoriamente deverá acompanhar este formulário
(3) Em caso afirmativo, especificar a entidade que o concedeu, o ano da concessão, o ano académico e o respetivo curso

Nome do Curso ____________________________________________________________

Estabelecimento ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Localidade ________________________________________________________________

Eur

7 - Indicar se tem beneficiado de isenção de propinas ou qualquer auxílio nos estudos (3)

8 - Tem pendente ou tenciona apresentar algum pedido de auxílio para estudo a outras entidades? Quais?

__________________________________________________________  Ano ___________
o  Ensino Básico

5 - Média final obtida no último ano (1)

6 - Curso que frequenta 

o  Doutoramento
o  Mestrado
o  Licenciatura
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PROCESSO N.º

11 - Outros elementos que facilitem a apreciação das condições económicas do seu agregado

12 - Documentos que anexa à candidatura (4)

o Documento das Finanças que comprove que não foi entregue declaração de rendimentos de 2019

o Fotocópia do documento de identificação de todos os elementos do agregado familiar

o Fotocópia do título de transporte
o Outros (especifique) 

o Últimos três recibos de vencimento/pensão/reforma
o Declaração da Segurança Social que indique a data do último desconto
o Declaração da Segurança Social que indique se está a ser concedido algum subsídio/prestação e, em caso afirmativo, 
qual o montante
o Declaração de abono de família
o Declaração sob compromisso de honra
o Fotocópia do último recibo de renda de casa
o Declaração do banco ou extrato onde conste a informação relativa à última prestação paga, bem como o valor da 
próxima prestação
o Fotocópia do último recibo de passe mensal

____________________________________________________________________________________________________

(4) Por favor, consulte a Lista de Documentos a Entregar para saber quais os documentos a anexar no seu caso

 Exposição das condições económicas do agregado

 Valor da renda de casa Eur

o Fotocópia do documento de identificação do proponente
o Certificado escolar/de habilitações
o Comprovativo de matrícula
o Declaração Modelo 3 de IRS 2019

o Comprovativo de agregado familiar
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Contribuinte Fiscal n.º ______________________________________

Local _____________________________________________________Data ________________________________________

Assinatura do candidato __________________________________________________________________________________

PROCESSO N.º

Os dados pessoais apresentados serão objeto de tratamento pela Leões de Portugal, IPSS, para os fins a que se destina o 
presente formulário e serão conservados pelo prazo estritamente necessário à prossecução desses fins.

A Leões de Portugal, IPSS compromete-se a proteger os seus dados pessoais e a cumprir as suas obrigações no âmbito 
da proteção de dados.

RELATÓRIO (A preencher pela Comissão para as Bolsas de Estudo)

"Declaro, sob compromisso de honra, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras."

Data de validade _____________________________

Data de validade _____________________________

Identidade (B.I. ou C.C.) n.º  __________________________________

Contribuinte Fiscal n.º ______________________________________

Assinatura do proponente ________________________________________________________________________________

Identidade (B.I. ou C.C.) n.º __________________________________
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