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BOLSAS DE ESTUDO – ENSINO SUPERIOR 
 

 Exmo. Senhor 

 Presidente da Câmara Municipal de 

 L E I R I A 

Nome  ________________________________________________ , Contribuinte 

Fiscal n.º _____________ Idade _____ anos, portador do B.I. / Cartão Cidadão n.º 

______________ emitido pelo Centro de Identificação Civil e Criminal de 

______________ em ___/___/___, válido até ___/___/___, natural de 

_____________________________________, freguesia de ______________ concelho 

de ______________, filho de ________________________________________ e de 

____________________________________________, residente em ____________ 

____________________________________________ Cod. Postal _____ ____ 

___________________ telefone / telemóvel n.º __________________________            

e-mail: _________________________________, encontrando-se matriculado no ______ 

Ano do Curso de ________________________________________________________, 

na Universidade de ___________________________________________________, 

vem solicitar a atribuição de uma bolsa de estudo para o ano letivo em curso, de acordo 

com o Regulamento aprovado pela Câmara a que V. Exª preside. 

No ano letivo anterior frequentei o _____ Ano, do Curso de _________________ 

_______________________________, obtendo a classificação média de ______ valores. 

Junto ao processo apresentam-se os documentos solicitados, em anexo. 

Com os melhores cumprimentos. 

 

LEIRIA, ___ de ___________ de 20__ 

 ___________________________________ 
 (Assinatura) 
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Lista de documentos para formalização do processo de candidatura: 

 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade e do Número de Contribuinte ou do Cartão de Cidadão 

do candidato. 

 Atestado de residência no concelho, emitido pela Junta de Freguesia, com indicação da 

composição do agregado familiar. 

 Certidão ou outro documento comprovativo da matrícula no corrente ano lectivo, no curso 

ministrado pelo estabelecimento de ensino superior, especificando qual o curso; 

 Documento comprovativo do reconhecimento do curso pelo Ministério da Ciência, 

Tecnologia e Ensino Superior (Despacho da publicação do curso no Diário da República); 

  Plano do curso que frequenta, autenticado pelo estabelecimento de ensino superior, com 

discriminação das cadeiras por ano letivo (este documento é prescindível quando o 

Despacho com a publicação do curso no D.R. no ponto anterior já contenha o plano do 

curso); 

 Documento comprovativo da titularidade do curso do ensino secundário e da respectiva 

média final do curso, para os alunos que ingressam pela primeira vez num estabelecimento 

de ensino superior; 

 Documento comprovativo da classificação final das provas de avaliação para frequência do 

ensino superior dos ―Maiores de 23 anos‖, quando for o caso; 

 Documento discriminando as disciplinas concluídas por ano, com menção da respetiva nota 

e créditos obtidos, autenticado pelo estabelecimento de ensino; 

 Declaração comprovativa dos rendimentos do agregado familiar (declaração de IRS - 

modelo 3 juntamente com nota de liquidação do mesmo emitida pela Direção Geral de 

Contribuição e Impostos) do ano anterior, ou certidão de isenção de apresentação da 

declaração, emitida pela repartição de finanças, referente a todos os membros do agregado 

familiar a viver em economia comum; 

 Sempre que o rendimento do agregado familiar seja proveniente de trabalho por conta 

própria, participações sociais, ou outros, o candidato deve juntar obrigatoriamente o IES – 

Informação Empresarial Simplificada, declaração sob compromisso de honra de cada titular 

dos rendimentos indicativos da sua proveniência e respectiva estimativa mensal, 

demonstrativo de liquidação do IRS do ano anterior, bem como anexar declaração do Centro 
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Regional do Instituto da Segurança Social da área da residência, comprovativa da realização 

de descontos para a Segurança Social; 

 Fotocópia dos últimos 3 recibos de vencimento dos elementos do agregado familiar do 

candidato que se encontram activos; 

 Declaração do Rendimento Social de Inserção, se for o caso, emitido pelo Centro Regional 

de Segurança Social, onde conste a composição do agregado familiar, o valor da prestação 

e os rendimentos para efeito de cálculo da mesma; 

 Declaração emitida pelo Centro Distrital do Instituto da Segurança Social da área de 

residência, comprovando a situação de desemprego, da qual conste o montante do subsídio 

auferido, com indicação do início e do termo e, na falta desta, declaração passada pelo 

Centro de Emprego que confirme esta situação; 

 Documento comprovativo da inscrição no IEFP — Instituto de Emprego e Formação 

Profissional de todos os elementos do agregado familiar que se encontrem numa situação 

de desemprego; 

 

 Outros documentos que considere relevantes: 

 __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


