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Candidatura a bolsa de estudo para o ano letivo 2021/2022 

 

 

Identificação do(a) Candidato(a) 

Nome: _________________________________________________________________ 

Estado civil: ________________________ Nacionalidade: _______________________ 

Natural do Concelho de: __________________________________________________ 

Data de nascimento: ___ /___ /____ 

BI/ Cartão de Cidadão: ______________________ Validade: _____________________ 

Nº Contribuinte: ___________________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

Telemóvel: ____________________________ 

Residência atual do Agregado Familiar: 

_______________________________________________________________________ 

Residência do(a) Aluno(a) em tempo de aulas: 

_______________________________________________________________________ 

 

Informações Curriculares 

Estabelecimento de ensino em que se matrícula: ____________________Ano: ______ 

Grau de qualificação: _____________________________________________________ 

Curso: _________________________________________________________________ 

Candidatou-se a bolsa ou qualquer outro benefício escolar? Sim  Não 

 

Ano que frequentou o último ano letivo: ____ /_____ 

Estabelecimento de Ensino: ________________________________________________ 

Curso: _________________________________________________________________ 

Média Final: _______ 
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Informações Relativas ao Agregado Familiar 

 

Número de Pessoas que compõe o agregado familiar: ______ 

Grau de 
Parentesco 

Nome Profissão Idade Rendimentos 
Mensais* 

Aluno/a 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 

* ordenados, gratificações, pensões ou outras remunerações mensais ilíquidas 

 

 

 Encargos da Família  

 

Habitação – Renda ou encargos mensais regulares do alojamento do Agregado Familiar: 

_____________________________________________________________________________ 

Renda do alojamento em período letivo: ____________________________________________ 

Saúde (despesas com caráter permanente): _________________________________________ 

 

 

Documentos a apresentar 

 

• Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão de todos os elementos que 

compõem o agregado familiar; 

• Declaração de IRS atualizada. 

•  
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• Atestado de residência que comprove a habitação nos seguintes locais: Águeda, 

Albergaria-a-Velha, Aveiro, Anadia, Oliveira do Bairro e Sever do Vouga.  

• Comprovativos dos rendimentos de todos os elementos do agregado familiar (recibo 

de vencimento do último mês, comprovativo de subsídio de desemprego, 

comprovativo de pensões/reformas, se aplicável). 

• Comprovativo do IBAN, com a conta em nome do(a) benificiário(a) ou, não sendo 

possível, outro elemento do agregado familiar; 

• Certificado de matrícula/ Inscrição (comprovativo de matrícula no estabelecimento de 

ensino);  

• Documento comprovativo da classificação obtida no ano anterior. 

• Declaração de honra em como não se inscreveu em bolsa de estudo e como não possui 

grau académico equivalente para o qual solicita a bolsa de estudo. 

 

Termo de Responsabilidade 

O/A candidato/a ou, no caso de menoridade, o seu Encarregado de Educação, assume inteira 

responsabilidade nos termos da lei, pela exatidão de todas as declarações constantes deste 

boletim. Falsas declarações implicam, para além de procedimento legal, reposição da quantia 

indevidamente recebida.  

 

______________, _____ de ______  de ________ 

 

 ASSINATURA: _______________________________________________________ 

 

Política e Tratamento de dados: 

Responsável pelo tratamento de dados: 

HFA - Henrique Fernando & Alves, SA 

 

Finalidade do tratamento dos dados: 

1- O titular dos dados pessoais recolhidos, pode solicitar a sua retificação a qualquer momento, mediante solicitação 

escrita. 

O titular dos dados pessoais, pode a qualquer momento retirar o consentimento agora facultado, não 

comprometendo a licitude do tratamento efetuado com base no mesmo. 

 

2 - Declaro, ao abrigo do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que dou o meu consentimento de forma livre, 

específica e informada, para a finalidade a seguir descrita, no âmbito da minha candidatura à bolsa de estudo. 
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 Recolha e tratamento dos dados pessoais, por parte da HFA, incluindo o tratamento informado dos 

mesmos, abrangendo todas as atividades de tratamento de dados para operacionalização de atribuição de 

bolsas de estudo, ficando os mesmos disponíveis na base de dados da empresa e envio, por qualquer uma 

das vias de comunicação indicadas no presente contrato, durante e/ou após a adesão do utilizador, de 

notificações ou informações respeitantes à atribuição de bolsas de estudo nos termos previamente 

definidos na Política de Privacidade e Tratamento de Dados, e para as entidades competentes no âmbito 

das bolsas de estudo. 

 

(O não consentimento implica a impossibilidade de candidatura à bolsa de estudo). 

 


