
Exmo. Senhor 
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Requerimento n.º __________________ Processo n.º ____________________  Data _________________ 

 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

N.º DE CONTRIBUINTE _______________ NOME COMPLETO  ____________________________________________________

DATA DE NASCIMENTO ______________ NATURALIDADE ______________________ NACIONALIDADE  _________________  

BI / CARTÃO CIDADÃO ___________________ DATA DE VALIDADE ________________ Nº SEG.SOCIAL _________________ 

MORADA / SEDE _______________________________________________________________________________________ 

CÓDIGO POSTAL ______ - _____ LOCALIDADE ___________________________ FREGUESIA _________________________ 

TELEF. / TELEMÓVEL ________________________ EMAIL _____________________________________________________ 

ESTUDANTE: INSCRITO NO _____º ANO DO CURSO DE ________________________________________________________ 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO ____________________________________ BOLSA DA UNIVERSIDADE _________________ 

SITUAÇÃO DE SAUDE - Nº SNS_______________________ CENTRO DE SAÚDE/EXT. _________________________________ 

MÉDICO DE FAMÍLIA ___________________________________________ DEPENDENTE? SIM  NÃO 

PROBLEMAS DE SAÚDE __________________________________________________________________________________ 

BREVE CARATERIZAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA (MOTIVO QUE LEVA AO PEDIDO DE APOIO) 

 _______________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________________  

AGREGADO FAMILIAR 

NIF _________________ NOME COMPLETO _________________________________ PARENTESCO ___________________________ 

DATA DE NASCIMENTO ______________ NATURALIDADE ______________________ NACIONALIDADE _____________________________ 

BI / CARTÃO CIDADÃO _______________________ DATA DE VALIDADE ________________ Nº SEG.SOCIAL _________________________ 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL ______________________________________________ SE ESTUDANTE, ANO QUE FREQUENTA _____________ 

NIF _________________ NOME COMPLETO _________________________________ PARENTESCO ___________________________ 

DATA DE NASCIMENTO ______________ NATURALIDADE ______________________ NACIONALIDADE _____________________________ 

BI / CARTÃO CIDADÃO _______________________ DATA DE VALIDADE ________________ Nº SEG.SOCIAL _________________________ 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL ______________________________________________ SE ESTUDANTE, ANO QUE FREQUENTA _____________ 

NIF _________________ NOME COMPLETO _________________________________ PARENTESCO ___________________________ 

DATA DE NASCIMENTO ______________ NATURALIDADE ______________________ NACIONALIDADE _____________________________ 

BI / CARTÃO CIDADÃO _______________________ DATA DE VALIDADE ________________ Nº SEG.SOCIAL _________________________ 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL ______________________________________________ SE ESTUDANTE, ANO QUE FREQUENTA _____________ 

NIF _________________ NOME COMPLETO _________________________________ PARENTESCO ___________________________ 

DATA DE NASCIMENTO ______________ NATURALIDADE ______________________ NACIONALIDADE _____________________________ 

BI / CARTÃO CIDADÃO _______________________ DATA DE VALIDADE ________________ Nº SEG.SOCIAL _________________________ 

SITUAÇÃO PROFISSIONAL ______________________________________________ SE ESTUDANTE, ANO QUE FREQUENTA _____________

PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDO DAG/GDS/003_01 

1 
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PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDO DAG/GDS/003_01 

CONSENTIMENTO INFORMADO - UTILIZAÇÃO DE DADOS PESSOAIS (Regulamento Geral de Proteção de Dados) 

Autorizo, para efeitos do previsto no art.º 13º do Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU)2016/679 do P.E. e do Conselho 

de 27 de abril (RGPD), o tratamento dos meus dados pessoais ao Município da Batalha, Pessoa Coletiva n.º 501 290 206, durante 

o período de tempo que durar o(s) meu(s) processo(s), acrescido de dois anos.

Neste consentimento, informo que os meus dados pessoais não poderão servir para quaisquer fins de comercialização direta 

ou outros de natureza comercial, incluindo a definição de perfis ou para quaisquer outras decisões automatizadas, podendo os 

mesmos ser objeto de portabilidade nos termos do artigo 20.º do RGPD. 

Mais declaro, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 13.º a 22º do Regulamento Geral de Proteção de Dados 

(EU)2016/679 do P.E. e do Conselho de 27 de abril (RGPD), ter conhecimento dos direitos que me assistem relativamente aos 

meus dados pessoais constantes na base de dados do(s) processos existentes no Município da Batalha. 

Pede deferimento, 

 ____________________________, ______ de ________________ de 20___ 

___________________________________________ 
(assinatura) 

Aceito o disposto no Regulamento Municipal, comprometendo-me a cumprir as suas disposições, assim como declaro não 

receber outro apoio para o mesmo fim a que se destina este pedido de apoio. 

Mais declaro serem verdadeiros todos os documentos entregues e verdadeiras todas as declarações prestadas. 
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PEDIDO DE BOLSA DE ESTUDO DAG/GDS/003_01 

DOCUMENTOS A ENTREGAR 

ARTIGO 5º E 9º DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO 

Fotocópia do Cartão do Cidadão ou Bilhete de Identidade (do próprio e dos elementos do agregado familiar) 

Fotocópia do Cartão de contribuinte (do próprio) 

Fotocópia do Cartão de estudante (caso já seja portador do mesmo) 

Fotocópia do NIB – n.º de identificação bancária (documento do banco ou da internet, desde que contenha o nome do aluno) 

Atestado da Junta de Freguesia da área de residência, com composição do agregado familiar e confirmação de que reside 

no concelho há mais de 3 anos, apenas quando da primeira candidatura ou caso haja alteração do mesmo face ao ano 

anterior 

Fotocópia da declaração de IRS (Imposto sobre o rendimento das Pessoas Singulares) e/ou IRC (Imposto sobre o Rendimento de 

Pessoas Coletivas) para os sócios de empresas de todos os membros do agregado familiar a viver em economia comum 

Documentos comprovativos dos rendimentos auferidos por cada elemento do agregado familiar passado pela entidade 

patronal ou pela Segurança Social, relativos aos últimos três meses anteriores à candidatura do aluno 

Declaração dos bens patrimoniais do agregado familiar passada pela repartição de finanças da área de residência – 

certidão de predial ou certidão predial negativa 

Certificado de matrícula do ano a que corresponde a candidatura 

Documento comprovativo do reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação, a apresentar apenas quando da 

primeira candidatura (decreto-lei, despacho, aviso) 

Certificado demonstrativo do aproveitamento escolar obtido no ano anterior, com classificação e médias obtidas 

Declaração de honra como não beneficia para o mesmo ano letivo de outra bolsa ou subsídio ou, caso contrário, declaração 

nos termos da alínea c), do nº 1 do artigo 14º 

Declaração dos serviços sociais do estabelecimento de ensino ou de outra entidade equiparada com o valor da bolsa de 

estudo atribuída 

Declaração da Segurança Social com comprovativo do Escalão do Abono de Família 

Declaração sob compromisso de honra da veracidade das informações prestadas 

Nos casos em que justifique: 

Documentos comprovativos do subsídio de desemprego, do subsídio de doença e do Rendimento Social de Inserção dos 

membros do agregado familiar 

Fotocópias dos recibos de pensões (de velhice, invalidez, sobrevivência, alimentos – incluindo pensões provenientes do estrangeiro) 

do ano em que se candidata, de todos os membros do agregado familiar 

Documentos comprovativos de encargos com a habitação (renda, aquisição ou construção) 

Documentos comprovativos de doença crónica ou prolongada, do candidato ou membro do agregado familiar de quem 

dependa economicamente, emitido pelo médico assistente, e documento comprovativo das despesas com a saúde 

Outros documentos 
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