COLÉGIO DA IMACULADA CONCEIÇÃO

Candidatura a Bolsa de Estudo
2018/2019
Processo n.º: __________
Data de entrada:______________
Ano letivo ________ /________
 Primeira candidatura a Bolsa de Estudo - Colégio da Imaculada Conceição
 Pedido de renovação de Bolsa de Estudo - Colégio da Imaculada Conceição
1. IDENTIFICAÇÃO DO(A) CANDIDATO(A)
Nome:
Data de nascimento:

/

/

BI/CC N.º:

NIF:

Morada:
Cód. Postal:

-

-

Ano de escolaridade que irá frequentar:
2. IDENTIFICAÇÃO DOS PAIS
2.1. PAI
Nome:
Data de nascimento:

/

/

BI/CC N.º:

NIF:

Morada (se diferente da do candidato):
Cód. Postal:
Telemóvel:

-

E-mail:

Profissão:
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2.2. MÃE
Nome:
Data de nascimento:

/

/

BI/CC N.º:

NIF:

Morada (se diferente da do candidato):
Cód. Postal:

-

-

Telemóvel:

E-mail:

Profissão:
3. IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO
(colocar uma cruz)  Mãe

 Pai

Se diferente dos pais:
Nome:
Data de nascimento:

/

/

Parentesco:

BI/CC N.º:

NIF:

Morada (se diferente da do candidato):
Cód. Postal:

-

-

Telemóvel:

E-mail:

Profissão:
4. INFORMAÇÃO PARA CÁLCULO DE CAPITAÇÃO
Constituição do agregado familiar
nº

Nome

1

Parentesco

Idade

Profissão (a)

Estado civil

Habilitações
escolares

candidato

2
3
4
5
6
7
8
(a) Ano de escolaridade (no caso dos irmãos)

2

Indique outras informações que considere relevantes para a análise da candidatura:

TERMO DE RESPONSABILIDADE
O encarregado de educação assume inteira responsabilidade, nos termos da Lei, pela exatidão
de todas as declarações constantes nesta candidatura. Falsas declarações implicam, para além
de procedimento legal, o imediato cancelamento dos subsídios atribuídos e a reposição dos já
recebidos. A candidatura pressupõe o conhecimento e a concordância com os termos do
regulamento de Bolsas de Estudo do CAIC.
Data: ____/____/___________
Assinatura do Encarregado de Educação: ______________________________________

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
 cópia da última declaração de liquidação do IRS;
 cópia do Modelo 3 da declaração de rendimentos (ou cópia do comprovativo de entrega da
Declaração Modelo 3 de IRS via internet);
 cópia dos três últimos recibos de vencimento e/ou prestações sociais;
 declaração com indicação do escalão do abono de família dos dependentes;
 cópia dos recibos de despesa corrente (renda ou crédito habitação, água, eletricidade, gás);
 declaração do Centro de Emprego, em caso de desemprego do(s) cônjuge(s);
 declaração da Segurança Social com a duração do subsídio de desemprego (se existir);
 cópia dos registos de avaliação pedagógica do último ano letivo (e mais recentes do ano
letivo em curso no caso de pedido de renovação);
 outros documentos complementares julgados pertinentes para a avaliação da candidatura.
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