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BOLSAS DE ESTUDO PARA ALUNOS DO ENSINO SUPERIOR 

FICHA DE CANDIDATURA 

 

ANO LETIVO __________/___________ 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

Nome:___________________________________________________________________________________________ 

Contacto telefónico:______________________________________________________________________________ 

Email: ___________________________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ________/______/_________          Naturalidade: _________________________________ 

Nº Ident. Fiscal: ____________________________   Nº Cartão Cidadão/BI: ______________________________ 

 

Residência: 

Morada ________________________________________________________________Código Postal ______- _____ 

Freguesia ______________________________ 

 

II - SITUAÇÃO ESCOLAR NO ANO LETIVO ANTERIOR 

Estabelecimento de Ensino que frequentou: 

_________________________________________________________________________________________________ 

Curso: __________________________________________________________________________Ano: ____________ 

 

III - SITUAÇÃO ESCOLAR NO ANO LETIVO ATUAL 

Estabelecimento de ensino superior que frequenta: ____ Público ____ Privado____ Outro 

Nome: _________________________________________________________________________________________ 

Curso __________________________________________________________________________ Ano: ____________ 

Ano em que iniciou o curso: ________________________ Duração do curso: __________________ 

 

DOCUMENTOS A APRESENTAR: 

 Apresentação do cartão de cidadão (ou na ausência, Bilhete de Identidade e Cartão de contribuinte);  

 Certificado de matrícula;  

 Atestado da Junta de Freguesia com data do ano corrente, a comprovar a respetiva morada e a 

residência na freguesia há três ou mais anos (deverão ser descriminados os nomes, idades, 

parentesco e situação profissional) de cada elemento do agregado familiar;  

 Certidão ou outro documento comprovativo da matrícula no corrente ano letivo, no curso ministrado 

pelo estabelecimento de ensino superior, especificando o curso;  
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 Documento comprovativo da titularidade do curso do ensino secundário e da respetiva média final, 

para os alunos que ingressam, pela primeira vez, num estabelecimento do ensino superior;  

 Plano do curso que frequenta, autenticado pelo estabelecimento de ensino superior, com 

discriminação das cadeiras por ano letivo;  

 Documento discriminando as disciplinas concluídas por ano, com menção da respetiva nota e 

créditos obtidos, autenticado pelo estabelecimento de ensino;  

 Número de Identificação Bancário (para transferência do montante correspondente à bolsa a 

atribuir); 

 Documentos comprovativos da atribuição de bolsa de estudo pelo Ministério da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do 

Ensino Superior e respetivo valor. 

 

Informação ao titular dos dados pessoais  

REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, de 27 de abril de 2016  

A Câmara Municipal de Vizela presta apoio económico a alunos do ensino superior, de acordo com o 

Regulamento nº 659/2018 – Regulamento de atribuição de bolsas de estudo a alunos do ensino superior, 

nos termos do disposto no artigo 241º da Constituição da República Portuguesa e de acordo com o 

estabelecido no artigo 23º, nº2, alínea d), alínea g), nº1 do artigo 25º e alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 

 

Tomar conhecimento que:  

- os dados pessoais serão tratados de acordo com o disposto no Regulamento (EU) 2016/679, adotando 

a Câmara Municipal de VIzela, enquanto Responsável pelo Tratamento de Dados, tecnologias e 

procedimentos de segurança para proteger os dados pessoais do acesso, uso ou divulgação não 

autorizados, incluindo a proteção contra o seu tratamento não autorizado ou ilícito e contra sua perda, 

destruição ou danificação acidental; 

 

- é garantido a existência do direito de solicitar ao responsável pelo tratamento, o acesso, a retificação, 

apagamento, limitação, portabilidade dos dados pessoais, oposição e decisões individuais automatizadas 

e da existência de uma violação de dados, apresentar reclamação junto da Comissão Nacional de 

Proteção de Dados (Av. D. Carlos I, 134 - 1.º 1200-651 Lisboa - Tel: +351 213928400 - Fax: +351 

213976832 - e-mail: geral@cnpd.pt);  

 

- tem o direito de retirar o consentimento em qualquer altura, sem comprometer a licitude do tratamento 

efetuado com base no consentimento previamente dado;  

 

- os seus dados pessoais recolhidos são conservados de forma permanente, de acordo com o 

estabelecido pela legislação em vigor;  
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- a partilha com terceiros só acontece no estrito cumprimento das obrigações legais ou no exercício de 

funções de interesse público/autoridade pública;  

 

- as práticas da Política de Privacidade e Proteção de Dados do Município de Vizela, estão disponíveis no 

sítio da Internet, em http://www.cm-vizela.pt/politica-privacidade e no Balcão Único de atendimento.  

Responsável pelo Tratamento dos Dados: Os dados pessoais serão tratados pela Câmara Municipal, 

pessoa coletiva número 505985217, com sede na Praça do Município, N.º 522, 4815-013 Vizela - Tel: 

+351 253489630 Email: geral@cm-vizela.pt.  

Encarregado de Proteção de Dados: dpo@cm-vizela.pt, ou pelo correio para a morada Praça do 

Município, N.º 522 4815-013 Vizela Tel: +351 253489630. 

 

Declaro que tomei conhecimento do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a alunos do ensino 

superior, em vigor. 

 

O(a) candidato(a) 

____________________________________________ 

 

O(A) Encarregado de Educação 

(no caso de o(a) candidato(a) ser menor de idade) 

_____________________________________________________ 
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