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Ex.mo Senhor
Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima

Bolsas de Estudo para o Ensino Superior – Candidatura 

Despacho Informação Técnica  Registo de Entrada 

 NIPG: ........................... 

  Data: ........................... 

  Proc. n.º: ........................... 

  Req. n.º: ........................... 

  Guia n.º: ........................... 

  Funcionário: ........................... 

Ano letivo ............................

Identificação da Instituição de Ensino 

Instituição de Ensino Superior: ........................................................................................................................................................................................................................ 
Curso: ....................................................................................................................................................................................................... Ano de Frequência: ....................

Identificação do Candidato 

Nome: ............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
Morada: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Freguesia: .................................................................................... Código Postal: ........................................... Concelho: ...............................................................
NIC(1) n.º: .............................................................................. Tipo: ............................................................................ Data Validade: ..................................................
NIF n.º: ........................................................................................ Tipo: ................................................................................................................................................................

(1) - Número de Identificação Civil (Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão/Passaporte)

Para efeitos de contacto 

Utilizar os dados do requerente acima identificados: Sim Não 

Nome/Designação: ..................................................................................................................................................................................................................................................
Morada/Sede: ............................................................................................................................................................................................................................................................
Freguesia: .................................................................................... Código Postal: ........................................... Concelho: ................................................................
Telefone: .................................................. Telemóvel: ........................................................ E-mail: .....................................................................................................

Identificação do alojamento durante o período de aulas 

 Arrendado  Próprio  Residência Universitária  Outro: ...............................................................................................................
Morada: .......................................................................................................................................................................................................................................................................

Identificação do agregado familiar 

Grau de Parentesco  Nome Profissão ou Ocupação 

1 – Aluno ...................................................................................................................................... ...........................................................................................
2 - ....................................  ...................................................................................................................................... ...........................................................................................
3 -  ....................................  ...................................................................................................................................... ...........................................................................................
4 -  ....................................  ...................................................................................................................................... ...........................................................................................
5 -  ....................................  ...................................................................................................................................... ...........................................................................................
6 -  ....................................  ...................................................................................................................................... ...........................................................................................
7 -  ....................................  ...................................................................................................................................... ...........................................................................................
8 -  ....................................  ...................................................................................................................................... ...........................................................................................
9 -  ....................................  ...................................................................................................................................... ...........................................................................................
10 -  ....................................  ...................................................................................................................................... ...........................................................................................
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No presente ano letivo solicitou apoio a outra entidade além do Município de Ponte de Lima? 

Sim  Não

Caso tenha respondido sim, indique por favor, qual a entidade: ..............................................................................................................................................

Declaro, sob compromisso de honra, que preencho os requisitos escolares, económicos e/ou especiais, e as declarações de
rendimentos apresentadas são completas e exatas. Declaro ainda, que tomei conhecimento das sanções aplicáveis no caso de 
incumprimento de alguma das cláusulas e afirmo conhecer o regulamento para a atribuição de bolsas de estudo. 

Informação sobre o tratamento de dados pessoais – Regulamento Geral de proteção de Dados (RGPD – Regulamento (UE) 2016/679) e da Lei 58/2019 de 8 de Agosto

De acordo com o Regulamento Geral de proteção de Dados (RGPD – Regulamento (UE) 2016/679), de 27 de abril de 2016, e da Lei 58/2019 de 8 de Agosto, que assegura a 
sua execução, na ordem jurídica nacional, o Município de Ponte de Lima, informa que a finalidade dos dados pessoais recolhidos é a referida no presente requerimento e
que os dados serão armazenados pelo prazo legalmente definido. 

Mais se informa que pode exercer os seus direitos previstos no RGPD, nomeadamente: 

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

 Apresentar reclamação Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) se considerar que os seus direitos foram violados.

Estes direitos podem ser exercidos através do e-mail: encarregadodeprotecaodedados@cm-pontedelima.pt.  

Para mais informações deve consultar www.cm-pontedelima.pt/p/politica_de_privacidade_e_seguranca.

Elementos anexos 

Declaração de residência, emitida pela Junta de Freguesia da área de residência comprovando a morada da residência e o 
número de pessoas do agregado familiar 

Documento comprovativo da conclusão do ensino secundário com a respetiva nota média de conclusão ou, caso já 
frequente, certidão de conclusão do ano transato 

Certificado de matrícula no ensino superior com especificação do curso 

Declaração do IRS e/ou IRC e/ou IES do ano anterior, referente a todos os elementos do agregado familiar (caso não tenha 
efetuado nenhuma das declarações atrás assinaladas, deverá apresentar declaração oficial comprovativa dessa situação)(2) 

Declaração dos bens patrimoniais propriedade do agregado familiar, passada pela Repartição de Finanças da área de 
residência (com o valor patrimonial) 

Comprovativos dos encargos com a habitação, designadamente renda ou empréstimo para habitação, fatura de luz, água e 
gás da habitação onde o agregado habita. Para além destas despesas, devem apresentar os documentos referentes à renda 
estudantil e ao transporte escolar do estudante candidato 

Atestado de deficiência ou de incapacidade igual ou superior a 60% 

Certidão de não divida à Segurança Social e às Finanças, do agregado 

Comprovativo do valor da Bolsa de Estudo atribuída pela DGES (Direção-Geral do Ensino Superior) 

Comprovativo do IBAN, onde conste o nome do candidato 

(2) - No caso de famílias com guarda partilhada, devem ser apresentadas as declarações da mãe e do pai, ou quem os represente

Pedido de Deferimento 

Assinatura do Candidato: ......................................................................................................................................... Data: ...................................................................

Pedido de Deferimento (para candidatos menores) 

Assinatura do Encarregado de Educação: ............................................................................................................ Data: ...................................................................
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