
CHECK LIST DA CANDIDATURA ÀS BOLSAS DE ESTUDO 

(É DA INTEIRA RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO A ENTREGA DOS DOCUMENTOS EM CONFORMIDADE COMO O SOLICITADO) 

 

 

Do Candidato (Nome Completo)________________________________________________________________________________ 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão. Caso autorize a entrega/reprodução do C.C. em fotocópia deve 

preencher e assinar a declaração de consentimento. Caso se oponha deve dirigir-se aos serviços municipais para a 

conferencia dos dados fornecidos e introdução dos mesmos no sistema de dados; 

 Documento comprovativo da sua matricula e inscrição num estabelecimento de ensino superior, com indicação das 

unidades curriculares em que se encontra matriculado (documento original); 

 Plano de estudos do curso que frequenta, com indicação das unidades curriculares e respetivos créditos (documento 

original); 

 Certificado com indicação do número total de créditos já efetuados em anos letivos anteriores ou um comprovativo do 

número de créditos em atraso, quando aplicável (documento original); 

 Atestado de residência, onde conste a composição do agregado familiar, e o tempo de residência no concelho emitido 

pela Junta ou União de Freguesias da sua área de residência; 

 Comprovativo do recenseamento no concelho de Vinhais; 

 Documento comprovativo de inscrição no Instituto de Emprego e Formação Profissional/Centro de Emprego, caso se 

encontrem em situação de desemprego; 

 Documento comprovativo da decisão judicial relativa a regulação do exercício das responsabilidades parentais e 

respetivo montante da prestação de alimentos quando aplicável; 

 Declaração emitida pelo Instituto de Segurança Social, I.P, comprovativa do posicionamento no escalão do abono de 

família para crianças e jovens, ou quando se trate de trabalhador da Administração Pública, declaração do serviço 

processador; 

 Declaração de agregado familiar do candidato, emitida pela Autoridade Tributaria com a antecedência de emissão 

máxima de um mês face à data da candidatura; 

 Fotocópia dos três últimos recibos de vencimento de cada elemento do agregado familiar do candidato;  

 Fotocópia dos dois últimos recibos da renda, dos dois meses anteriores ao da candidatura e comprovativos de encargos 

com a habitação; 

 Comprovativos de despesas de saúde; 

 Comprovativos dos rendimentos de todos os elementos que integram o agregado familiar, reportados ao ano civil 

anterior, designadamente: 

 Comprovativo da nota de liquidação de IRS, ou declaração de dispensa de pagamento de IRS emitida pela 

Autoridade Tributária; 

 Comprovativo dos apoios, pensões ou subsídios de que sejam beneficiários, mediante declaração do Instituto de 

Segurança Social, I.P, quando aplicável. 

 Comprovativos de quaisquer rendimentos que, não tendo sido atribuídos pela declaração de IRS do ano anterior, sejam 

efetivamente auferidos à data da candidatura. 

 Fotocópia do IBAN de uma conta cujo titular seja o candidato ou o encarregado de educação, se o candidato for menor 

de idade.  



Nota: Quando não seja possível entregar todos os documentos exigidos ou em conformidade, deverão fazê-lo no prazo de 10 

dias úteis, após a data limite de entrega, sob pena de indeferimento liminar da respetiva candidatura.  

Entregar fotocopia ao candidato, depois de conferidos os documentos entregues e devidamente assinados. 

Confirmo que recebi do candidato acima referido, o boletim de candidatura para concessão de bolsas de estudo a estudantes 

do ensino superior, para o ano letivo 2020/2021. 

Junto anexou (colocar quantidades) _____________ documentos, com total de ____________ páginas.  

 

O/A Trabalhador(a) da CMV________________________________________________________ Data_____/_____/________ 

 

 

 

 


