REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
DO MUNICÍPIO DE MOGADOURO
________________________________________________________________________________
REQUERIMENTO DE CANDIDATURA
Exmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de Mogadouro
Requerimento de Atribuição de Bolsa de Estudo a Alunos do Ensino Superior
NOME _________________________________________________________________________________
MORADA ______________________________________________________________________________
LOCALIDADE _____________________________ CÓDIGO POSTAL ______/_____
FREGUESIA __________________________ TELEFONE ___________________
E-MAIL_______________________________________________
B.I/ CARTÃO DE CIDADÃO N.º ____________________ VALIDADE ______/_____/_________
ESTADO CIVIL ____________________________
N.º DE IDENTIFICAÇÃO FISCAL: __________________________________________________
NIB: ____________________________________________________________________________
FILHO DE _______________________________________________________________________
E DE____________________________________________________________________________
Vem requerer a V. Exa. a atribuição de Bolsa de Estudo, nos termos do Regulamento de atribuição de
Bolsas de Estudo do Município de Mogadouro, e para o efeito anexa os seguintes documentos:
Cartão de Cidadão ou Cédula Pessoal do estudante, devidamente autorizado pelo titular;
Título de residência relativamente a pessoas oriundas de outros países;
Comprovativo de matrícula em estabelecimento de ensino superior;
Notificação de decisão do resultado da bolsa de estudo atribuída pela Direção Geral do Ensino
Superior (DGES);
Atestado de residência onde conste a composição do agregado familiar, bem como o tempo de
residência do agregado na área do concelho de Mogadouro;
Número de Identificação Bancária do requerente [NIB];

Mais se declara que a Bolsa de Estudo se destina a apoiar a frequência do _______º ano letivo, do curso
de_____________________________________________________________,
na
Universidade
ou
Politécnico de ___________________________________________ para o ano letivo _____ /_____, tendo
no ano anterior frequentado o _____º ano letivo.

Pede deferimento,
_____/_____/_______

O requerente
_______________________________________

Nota: O requerimento deverá ser assinado pelo Encarregado de Educação se o candidato for menor.

Página 1 de 3

REGULAMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO
DO MUNICÍPIO DE MOGADOURO
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DECLARAÇÃO:
Eu, _________________________________________________________________, declaro que
tomei conhecimento do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino
Superior e que as informações constantes no formulário são verdadeiras.

Data: ____/____/____

O Declarante / Encarregado de Educação _______________________________________________

Nota: A declaração deverá ser preenchida e assinada pelo Encarregado de Educação se o candidato
for menor.
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PROTEÇÃO DE DADOS:

Em cumprimento do disposto no Artigo 13.º do Regulamento Geral de Proteção de dados
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016,
informa-se V. Exa que os dados ora recolhidos têm como finalidade a candidatura à atribuição de
Bolsas de Estudo a Alunos do Ensino Superior.
O fundamento jurídico para o tratamento dos dados ora recolhido assenta no consentimento
prestado.
Mais se informa, no estrito cumprimento do citado normativo que:
1. Os dados agora fornecidos serão tratados apenas pelo período necessário à correta avaliação da
candidatura.
2. Pode V. Exas, a qualquer momento, solicitar acesso aos dados fornecidos através do presente
formulário e solicitar a sua retificação o seu apagamento ou limitação de tratamento.
3. Assiste-lhe ainda o direito de se opor ao tratamento dos dados ora fornecidos e solicitar a
portabilidade dos dados.
4. Os dados agora fornecidos serão tratados exclusivamente pelo município, à exceção do nome será
publicado através de edital aquando da publicação dos resultados.
5. Poderá retirar o consentimento aqui prestado, a qualquer altura, sem que tal comprometa o
tratamento dos dados efetuados ao abrigo do consentimento anteriormente prestado.
Declaro, para os devidos e legais efeitos, que, pelo presente documento, presto o meu consentimento
em nome próprio / na qualidade de Encarregado/a de Educação do/a menor supra identificado/a, sem
prejuízo do direito de o revogar livremente, ao tratamento dos seus dados pessoais fornecidos neste
formulário, para os identificados fins.

O Declarante / Encarregado de Educação _______________________________________________

Nota: A declaração deverá ser assinada pelo Encarregado de Educação se o candidato for menor.
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