RESERVADO AOS SERVIÇOS

REGISTO DE ENTRADA

Câmara Municipal da Golegã – Divisão Intervenção Social

Nº _______________/_____________
Em, _________/_________/________
O Funcionário,
_______________________________

Formulário de Candidatura
Bolsa de Mérito

Exmo. Senhor
Presidente da Câmara Municipal da Golegã

Eu, ________________________________________________________________________________, portador(a)
do documento de Identificação Civil n.º _________________, válido até _______/_______/_______, contribuinte
________________________ natural de______________________, freguesia de ____________________ Concelho
de __________________, residente em ______________________________________________________________
Cod. Postal _______-______ ___________________ telefone __________________, telemóvel _________________,
email: ________________________________________________________________, encontrando-se matriculado
no ____ ano, do Curso de ________________________________________________________, na Universidade de
__________________________________________, vem solicitar a atribuição de Bolsa de Mérito para o ano letivo em
curso, de acordo com o documento aprovado pela Câmara que Vossa Excelência preside.

Documentos:








Apresentação do Cartão de Cidadão do candidato;
Fotocópia do certificado de matrícula comprovativo da admissão no estabelecimento de ensino superior do ano a que corresponde a candidatura;
Certificado de aproveitamento escolar obtido no ano letivo anterior;
Fotocópia do documento comprovativo do reconhecimento do curso pelo Ministério da Ciência e Ensino Superior;
Comprovativo de não dívida ao Município do agregado;
Atestado de residência com composição do agregado familiar, emitido pela Junta de Freguesia da área da sua residência;
Número de Identificação bancária do candidato.

Câmara Municipal da Golegã – Divisão de Intervenção Social

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

Eu, abaixo assinado ______________________________________________________________________________
portador(a) do documento de Identificação Civil n.º _________________, válido até _______/_______/_______,
residente em ____________________________________________________________________________________
declaro, sob compromisso de honra, que reúno todas as condições, de facto e de direito, previstas nas Normas de
Atribuição de Bolsas de Mérito aos Alunos do Ensino Superior do Município de Golegã para poder beneficiar dos
apoios nele contemplados, obrigando-me, por esta forma, a respeitar integralmente todas as condições no mesmo
Regulamento estabelecidas para a perceção do apoio requerido.

O Requerente,
________________________________________________________
Golegã, _____ de __________________ de _____
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