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FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

Registo de Candidatura:  Data: 

 

Parecer dos Serviços - Gabinete de Ação Social CMPS 

 

 

 

 

Exma. Senhora Presidente do Conselho de Administração 

Fundação Dr. José Fernando Nunes Barata 

 

1 - Identificação do Candidato 

 

Nome Completo _____________________________________________________________________________________ 

Morada ______________________________________________________________________________________________ 

Localidade __________________________________________ Código Postal _______-_____  ___________________ 

Telefone _______________________ E-mail ______________________________________________________________ 

Data de Nascimento ____/____/_______ NIF ____________ CC _________________ Validade ____/____/______ 

IBAN _________________________________________________________________________________________________ 

 

2 – Informação Complementar 

 

Ano de ingresso no Ensino Superior__________/__________ 

Curso no qual ingressou no Ensino Superior _________________________________________________________ 

Instituição na qual ingressou no Ensino Superior ____________________________________________________ 

Localidade da instituição na qual ingressou no Ensino Superior ______________________________________ 

Ano curricular que frequentará no presente ano letivo ______________________________________________ 

Obteve aproveitamento a todas as disciplinas no ano letivo anterior __________________________________ 

Número de disciplinas em atraso no 1.º ano ________ 2.º ano ________ 3.º ano _________ 4.º ano _________ 
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Vem requerer a V. Ex.ª que nos termos e para efeitos constantes do Regulamento “Educação +” da 

Fundação Dr. José Fernando Nunes Barata, se digne apreciar a presente candidatura, para atribuição 

de Bolsas de Estudo, consubstanciadas num subsídio de natureza pecuniária, a atribuir de acordo 

com o estabelecido no n.º 2, do artigo 3.º do referido regulamento, por julgar estarem reunidos os 

requisitos que o permitem, conforme o Formulário de Candidatura apresentado e documentos 

anexos. 

 

Anexa a seguinte documentação: 

 

□ Atestado de residência, emitido pela Junta de Freguesia; 

□ Documento comprovativo de IBAN; 

□ Documento probatório de ingresso no Ensino Superior; 

□ Documento probatório de matrícula no ano curricular que frequenta no Ensino Superior; 

□ Documento probatório de aproveitamento do ano curricular que frequentou no ano anterior; 

□ Documentos referentes aos rendimentos e despesas do agregado familiar, com a apresentação 

da declaração de IRS e respetiva nota de liquidação, bem como os recibos de vencimento dos dois 

últimos meses, à data da apresentação da candidatura; 

□ Declaração, emitida pelo Centro de Emprego da área de residência, referente a situações de 

desemprego verificadas no agregado familiar. 

 

Declaro sob compromisso de honra e para os devidos efeitos, atento o disposto no Regulamento 

“Educação +” da Fundação Dr. José Fernando Nunes Barata, do qual sou conhecedor, que os dados 

constantes do presente formulário são verdadeiros e que não possuo qualquer licenciatura e/ou 

bacharelato. 

Pampilhosa da Serra, ____/_____/______ 

 

O/A Candidato/a 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura conforme documento de identificação) 

 

Os dados pessoais apresentados serão objeto de tratamento pela FJFNB exclusivamente para os fins a que se destina o presente formulário. 


