Candidatura à Bolsa de Mérito P. Amadeu Pinto S.J.1

Data de entrada: ______/_____/_____

Processo nº:

Ano letivo de referência para atribuição da Bolsa ______/______
Primeira candidatura para atribuição da Bolsa de Mérito P. Amadeu Pinto S.J.
Pedido de renovação para atribuição da Bolsa de Mérito P. Amadeu Pinto S.J.

Identificação do candidato(a)
Nome do candidato:

__________________ ; NIF:

_____

Ano de escolaridade atual: _________________________________________________; Turma atual: ________________________
Ano de escolaridade frequentado: _______________
Encarregado de Educação: ________________________________________________________________________________________
Data de nascimento: ___/ ___/_____; BI/CC nº: __________________; NIF: ____________________________________________
Parentesco: ______________________________________________ Profissão _______________________________________________

Informação sobre desempenho académico
Média final das classificações obtidas das disciplinas a que o aluno esteve inscrito no ano anterior àquele em que
as bolsas são atribuídas
Média final: _____________________ (a preencher pelos Serviços Sociais do Instituto Nun’ Alvres com base na documentação apresentada)

Grau de isenção a que pretende candidatar-se: (50% ou 25%) (*):

__________

(*) conforme regulamento da bolsa

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, não serem beneficiários de qualquer outro tipo de apoio dentro
do grau de ensino para cuja frequência requerem a presente bolsa. 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., bem como o Projeto Educativo, Regulamento Interno e Regulamento Administrativo e
Financeiro do Instituto Nun’ Alvres.
Data: ____/____/____
Assinatura do Encarregado de Educação: _________________________________________________________________________

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.

