Candidatura à Bolsa de Estudo P. Amadeu Pinto S.J.1
Data de entrada:

Processo nº:

Ano letivo ______/______

Primeira candidatura a Bolsa de Estudo P. Amadeu Pinto S.J.
Pedido de renovação de Bolsa de Estudo P. Amadeu Pinto S.J.

Identificação do candidato(a)
Nome do candidato:

__________________

_____;

Data de nascimento: _____/ _____/_____; BI/CC nº: ___________________________; NIF: _________________________________
Morada: _____________________________________________________; código postal: _____________- ______________________
Ano de escolaridade que irá frequentar: _______________
Encarregado de Educação: ________________________________________________________________________________________
Data de nascimento: ___/ ___/_____; BI/CC nº: __________________; NIF: ____________________________________________
Pai: ______________________________________________ Profissão _______________________________________________________
Data de nascimento: _____/ _____/_____; BI/CC nº: __________________; NIF: __________________________________________
Mãe: ______________________________________________ Profissão _____________________________________________________
Data de nascimento: _____/ _____/_____; BI/CC nº: __________________; NIF: __________________________________________

Informação sobre desempenho escolar (académico, pessoal e social)
Classificação obtida no ano anterior (se aplicável): (anexar cópia da última avaliação obtida)
(a preencher pelos Serviços Sociais do Instituto Nun’ Alvres)

Grau de comparticipação a que pretende candidatar-se: (A, B, C, D) (*): __________
(*) conforme regulamento da bolsa

1

Homem dos três “C” – Competência, Coragem e Coração – distinguiu-se em todos eles, numa procura constante da perfeição, na linha do
“mais” inaciano, em todos os campos da sua ação. Foi um combatente infatigável pela liberdade de ensinar e de aprender.

Informação para cálculo de capitação
Constituição do agregado familiar:
nº

nome

parentesco

1

candidato

2

pai

3

mãe

4

Irmão(ã)

5

Irmão (ã)

6

Irmão (ã)

idade

profissão (a)

estado civil

Habilitações escolares

7
(a)

Situação escolar (no caso dos irmãos)

Situação económica do agregado familiar
Rendimento anual bruto do agregado familiar

€

Subsídio de desemprego

€

Abonos de família ou outras prestações da S.S.

€

Outros rendimentos

€
Total de rendimentos

€

Indique quaisquer outras informações que considerem relevantes para a análise da candidatura

Termo de responsabilidade
O encarregado de educação e/ou o aluno(a) assumem 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 reposição dos já recebidos. A candidatura pressupõe o conhecimento e
concordância, com os termos do regulamento do Programa de Bolsas de Estudo e de Mérito P. Amadeu Pinto S.J..,
disponível na página de internet do Instituto Nun’ Alvres, bem como o Projeto Educativo e Regulamentos em vigor.

Data: ____/____/____
Assinatura do Encarregado de Educação: _________________________________________________________________________

Documentação obrigatória:
Comprovativos de: entrega de IRS atualizada e nota de liquidação (se disponível), rendimentos de trabalho independente
(empresariais e profissionais), prediais, capitais, pensões ou qualquer outra fonte de rendimento.
Comprovativo de resultados escolares ano anterior com a ultima avaliação obtida
Outros documentos pertinentes para a avaliação da candidatura

