Bolsas de Estudo
BOLETIM DE CANDIDATURA
NOVOS BOLSEIROS

Nº ________ / _____

I – Identificação
* Nome Completo __________________________________________________________________________________
* Data de Nascimento ____/____/____ * Nacionalidade ___________________ * Estado Civil ___________________
* Bilhete de Identidade nº _________________-____ * Arquivo __________________ * Validade ________________
* Passaporte nº ___________________ * Data de Emissão ____________________ * Validade __________________
* Contribuinte (Número de Identificação Fiscal) nº ______________________
* Natural do Concelho de ______________________________ * Distrito ______________________________________
* Filiação:
Pai __________________________________________
Mãe __________________________________________

Atividade Profissional ________________________
Atividade Profissional ________________________

* Campos de preenchimento obrigatório

II – Residência
* Morada _________________________________________________________________________________________
* Código Postal _________ - ______

/ _________________________

Telefone _____________________________

* Telemóvel __________________ Telefax ___________________ * e-Mail ________________________________
* Campos de preenchimento obrigatório

III – Informação bancária
* NIB:

0 0 3 3 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ Millennium bcp

* Campos de preenchimento obrigatório

IV – Alojamento atual
Especifique: _________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

V – Aproveitamento escolar
* Ano Escolar

* Curso

*Estabelecimento de Ensino

* Ano

* Média
(a)

Atual _____ / _____
Anterior _____ / _____

(a)

Devidamente comprovada por certificado escolar que terá de acompanhar este boletim.
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VI – Composição do agregado familiar
Nome

Parentesco

1

Idade

Estado Civil

Profissão

Candidato

2
3
4
5
6
7

VII – Receitas e despesas (devidamente comprovadas)
Rendimentos Mensais Líquidos do Agregado
Nome

Valor

Proveniência

Renda de casa ___________________€

VIII – Rendimentos e impostos dos elementos do agregado familiar
I.R.S.

Rendimentos Líquidos Declarados

___________________€

É obrigatória a apresentação de fotocópias (não autenticadas) das declarações apresentadas na Repartição de Finanças.

IX – Outros elementos caraterizadores das condições económicas do agregado familiar:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Declaro por minha honra que assumo inteira responsabilidade pela exatidão de todas as declarações
prestadas
Local _____________________, Data _______ de ________________________ de ________
Ass.: _________________________________________
(Candidato)
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Documentos a enviar com o Boletim de Candidatura:
•
•

Carta indicando as razões da candidatura, a capear toda a documentação;
Curriculum Vitae.

Admissão a Bolseiro:
Se o candidato for admitido como bolseiro da Fundação Millennium bcp terá de entregar,
obrigatoriamente:
•
•
•

Comprovativos da sua legalização;
Certificado escolar de aproveitamento do ano letivo anterior;
Comprovativo de inscrição.

Normas a cumprir no final do ano letivo:
1. Até 30 de Setembro deverá apresentar certificado da média com que transitou de ano;
2. Se a matrícula no próximo ano letivo estiver dependente de qualquer exame, ao comunicar
a média final do ano corrente, deverá indicar a data provável do referido exame e, logo que
esteja terminado, informar (por e-Mail) o resultado obtido.

Fundação Millennium bcp

3

Ficha de Candidatura

