MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
CÂMARA MUNICIPAL
ACÇÃO SOCIAL

REQUERIMENTO – BOLSAS DE ESTUDO
REGISTO DE ENTRADA
Nº
Pº Nº

DESPACHO

/
/

Em

INFORMAÇÃO DOS
SERVIÇOS

/
/

/
/

O Funcionário,

____________________

________________
Exmo. Senhor:
Presidente da Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião

Nome –
N.º Cartão Cidadão Filho de Email Rua / Lugar –
Código Postal: 5030-

-

Válido até: e de
@

/

/

N.º Contribuinte Telf.:
Freguesia -

Santa Marta de Penaguião

Estabelecimento de ensino público em que está matriculado:
No presente ano letivo está matriculada/o no ____ano e no ano anterior esteve matriculada/o no ____ano
No presenta ano letivo está matriculada/o no curso de __________________________________________
e no ano letivo anterior esteve matriculada/o no mesmo curso
noutro curso
Vem nos termos do Regulamento Municipal para a atribuição de Bolsas de Estudo aos Alunos que frequentam o Ensino
Superior, apresentar a sua candidatura à atribuição de subsídio do ano Letivo

/

.

Para o efeito junta os seguintes documentos:
Atestado de residência no Concelho, emitido pela Junta de Freguesia, com indicação do agregado familiar;
Certificado de matrícula do ano letivo a que se refere o pedido de bolsa;
Documento comprovativo de aproveitamento escolar do ano letivo anterior, no qual conste a média final obtida,
ou o comprovativo da causa da reprovação, por motivos de força maior, se for o caso;
Documento comprovativo devidamente atestado pela entidade ou Instituição em como realizou pelo menos 10
dias de voluntariado ou apresentação de trabalho escrito sobre o concelho;
Documento comprovativo da requisição da bolsa de estudo aos serviços de ação social do estabelecimento de
ensino superior;
Fotocópia da declaração de IRS e da Nota de Liquidação do IRS, fotocópia do recibo de vencimento, recibo de
pensões, do subsídio de desemprego ou histórico das remunerações da Segurança Social;
Fotocópia do recibo de renda;
Declaração de bens patrimoniais imóveis do agregado familiar, passada pela Repartição de Finanças da área da
residência.

Santa Marta de Penaguião,

de
O Requerente
_________________________________
1

proceder ao tratamento dos meus dados pess oais.

1
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Os dados recolhidos neste pedido, relativamente à proteção de dados pessoais, são única e exclusivamente para dar cumprimento ao disposto no
artigo 102º do Código do procedimento Administrativo (CPA) e/ou ao previsto na legislação específica aplicável ao pedido formulado, sendo que o
tratamento dos referidos dados por parte do Município de Santa Marta de Penaguião respeitará a legislação em vigor em matéria de proteção de dados
pessoais.
geral@cm-smpenaguiao.pt
www.cm-smpenaguiao.pt
Tel. (+351) 254 810 130
Fax (+351) 254 810 131

Rua dos Combatentes  5030-477 Santa Marta de Penaguião
Contribuinte nº 506 829 138

ATENDIMENTO; OPERAÇÕES URBANÍSTICAS; OBRAS MUNICIPAIS POR EMPREITADAS; PROCESSAMENTO ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO DE ÁGUAS E SANEAMENTO; ACÇÃO SOCIAL; EMISSÃO DE LICENÇAS;
SERVIÇOS URBANOS; GESTÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL; GESTÃO DO MERCADO MUNICIPAL; GESTÃO DE ACTOS ELEITORAIS

