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BOLSAS DE ESTUDO 

Requerimento de candidatura 

 

 

I – Identificação 

 

Nome: ____________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____________________  

Documento de Identificação n.º __________________________, válido até: ____/____/____ 

NIF: ___________________ 

Morada: ___________________________________________________________________ 

Freguesia ____________________________ Concelho ____________________________ 

Telemóvel: _________________   E-mail: ________________________________________ 

 

II – Situação escolar 

 

Estabelecimento de ensino superior: _____________________________________________ 

Curso: _________________________  

Data de ingresso no Ensino Superior: ______/_______/_______ 

Habilitações Académicas que possuí: ____________________________________________ 

No percurso do ensino superior ocorreu mudança/ reingresso de curso ou instituição?  

Sim            Em que ano letivo? ______/______ Motivo: ________________________________      

Não  

 

III – Outras informações 

 

Candidatura nova ao apoio 

Recandidatura ao apoio           Com aproveitamento escolar no ano passado? ________ 

 

És estudante a tempo inteiro? Sim    

Não        Qual a profissão que exerces? ________________________________________ 

 

Frequentas estágio curricular remunerado? Não  

Sim         Local?_________________________ Desde ____/____/____ a  ____/____/____ 

Qual o valor do último vencimento? _____________________ 
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O/ A Candidato/a: __________________________________________  

Ou representante legal: ______________________________________ 

Gavião, ______ de ______________ de _______

 

 

Relativamente à proteção de dados o Município de Gavião, enquanto entidade detentora dos mesmos, 

informa que de acordo com o disposto nos artigos 6.º e 13.º do Regulamento Geral de Proteção de Dados - 

UE 2016/679 de 27/4/2016 (RGPD), fará a sua recolha, conservação e tratamento no cumprimento do 

estipulado na alínea c) e f), do número 1, do artigo 6.º do referido diploma, adotando as medidas técnicas e 

organizativas adequadas, para garantir a conformidade com o RGPD, tendo o tratamento de dados a 

finalidade de gestão contabilística e administrativa. O Município de Gavião vai conservar os dados constantes 

da declaração pelos prazos necessários a dar cumprimento a obrigações legais e comunica-los, em parte 

ou na sua totalidade, a entidades públicas e ou privadas sempre que tal decorra de obrigação legal. O titular 

dos dados possui o direito de reclamação sobre o tratamento dos mesmos, junto da autoridade de controlo. 

 

 

 

Documentos entregues: (a preencher pelos serviços) 

 

Exibição ou fotocópia devidamente autorizada do documento de identidade válido 

do candidato e do representante legal, no caso de ser o candidato menor de idade; 

 

Atestado de residência, com indicação expressa do número de anos que reside no 

concelho de Gavião, emitido pela Junta de Freguesia; 

 

Certificado de matrícula no ensino superior, com a especificação do nível de 

estudos e do ano curricular que frequenta, devidamente assinado e validado pelo 

respetivo serviço académico; 

 

Certificado do aproveitamento escolar obtido no ano letivo anterior ao da 

candidatura, no caso de recandidatura, onde deve constar o número de pontos 

ECTS obtidos, devidamente assinado e validado pelo respetivo serviço académico; 

 

Declaração, sobre compromisso de honra, assinada pelo candidato, quando maior 

de idade ou, caso contrário, pelo representante legal. 
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