
BOLSAS ALUMNI SOLIDÁRIO 2019

FICHA DE CANDIDATURA

CANDIDATO

Nome Completo: 

Data de nascimento: Local de nascimento:

Nacionalidade:

N.º de Identificação: NIF:

Morada:

Código Postal: - Localidade: 

Telefone: Telemóvel:

Correio eletrónico: 

COMPONENTE EDUCATIVA 2018/2019

Curso: 

Ano que frequenta: 

Escola da ULisboa que frequenta:

Recebeu bolsas de estudo ou subsídios equivalentes: Sim Não

Valor: 

Entidade Concedente:

AGREGADO FAMILIAR

Nome Grau de 
parentesco

Situação 
Profissional

Data de 
nascimento

Habilitações 
Literárias

Estado 
Civil
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3

4

5
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OUTRAS INFORMAÇÕES

Indicar se existem outros estudantes do agregado familiar a beneficiar de bolsas de estudo e/ou subsídios 
equivalentes, bem como o curso, o ano e o estabelecimento de ensino que frequentam: 

COMPROMISSO DE HONRA:

O candidato(a) declara, sob compromisso de honra, ter conhecimento das condições e obrigações 
constantes do regulamento “Bolsas Alumni Solidário” e assumir inteira responsabilidade pela veraci-
dade das declarações prestadas no presente boletim e no decorrer de todo o processo.

Data/local:

Assinatura:
(conforme documento de identificação)

Documentos a anexar: 

• Cópia do cartão de cidadão do candidato

• Curriculum vitae sucinto do candidato

• Certificado de aproveitamento relativo ao ano letivo 2018/2019, com indicação da média obtida

• Cópia da última declaração de rendimentos para efeitos de liquidação do imposto sobre o rendi-
mento de pessoas singulares, referente a todos os membros do agregado familiar

• Atestado de residência que compõem o agregado familiar, emitido pela junta de freguesia

• Outros documentos relevantes, que comprovem os rendimentos invocados

Nota: Nos termos do disposto nos n.º 1 e n.º 2 do artigo 13.º e do artigo 17.º do RGPD, informa-se que dados recolhidos serão utilizados 
unicamente para efeitos de candidatura ao concurso “Bolsas Alumni Solidário”.
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