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Documentos Candidatura
Programa Bolsas de Estudo de Mérito 2018/2019

Serviço Social

1- A candidatura deverá ser formalizada pelo próprio estudante, quando maior de idade, ou, pelo
seu encarregado de educação, quando o estudante for menor, através do preenchimento de um
requerimento próprio, o qual, será fornecido pelo Serviço Social do Município, devendo ser
acompanhado dos seguintes documentos:
a) Certidão comprovativa de não beneficiar de qualquer tipo de bolsa (DGES e da Instituição de Ensino
Superior que frequenta);
b) Declaração oficial de reconhecido mérito do Aluno (Carta de Recomendação);
c) Atestado de residência com composição do agregado familiar, atualizado, emitido pela Junta de
Freguesia ou União de Freguesias, no qual conste a confirmação da residência no Concelho de Fafe, há
mais de um ano;
d) Fotocópia do Cartão de Cidadão ou do Bilhete de Identidade do candidato, bem como, caso seja
menor, do seu Encarregado de Educação, assim como, de todos os membros do agregado familiar;
e) Fotocópia do Número de Identificação Fiscal;
f) Fotocópia da declaração de IRS (Modelo 3) ou IRC e respetiva nota de liquidação do ano anterior ao da
candidatura de todos os elementos do agregado familiar;
g) Os dois últimos recibos de vencimento, ordenados, salários ou outras remunerações;
h) Atestado de incapacidade, se for o caso;
i) Declaração comprovativa da Segurança Social das remunerações auferidas pelo agregado familiar;
j) Subsídios de desemprego, pensão de alimentos, RSI, SIT.
l) Documento da Repartição de Finanças a comprovar a residência/domicílio fiscal há mais de um ano;
M) Fotocópia do IBAN.

DECLARAÇÃO

Eu,___________________________________, portador do CC_______________, válido até
___/___/____, com o domicílio / residência fiscal em ________________________________,
Freguesia de _________, tal como comprovado pelos meus dados gerais e respetiva certidão da
Autoridade Tributária em anexo, declaro, sob compromisso de honra, que mantenho o referido
domicílio / residência fiscal há mais de um ano.

Fafe, ______ / ______ / 201___

Assinatura
_______________________________________

