
 

 

 

Candidatura à Bolsa de Estudo P. Amadeu Pinto S.J. 

 

 

Ano letivo ______/______ 

 

 Primeira candidatura a Bolsa de Estudo P. Amadeu Pinto S.J. 

 

 

 Pedido de renovação de Bolsa de Estudo P. Amadeu Pinto S.J. 

 

Grau de comparticipação obtido no ano anterior (se aplicável) ______________________________________________________ 

 

Desempenho escolar no ano anterior (média final): _________________________________________________________________ 

Desempenho escolar atual (média do 2.º período): __________________________________________________________________ 

 

Identificação do candidato(a)  

Nome do candidato: ________________________________________________________________________________________________  

Ano Escolar/ Turma/ Escola de origem: _______________________________ Ano de escolar que irá frequentar: ___________ 

Encarregado de Educação: __________________________________________________________ Grau de parentesco: __________ 

Email (maiúsculas): __________________________________________________________________________________________________ 

 

Informação para o cálculo da capitação 

Constituição do agregado familiar: 

N.º Nome Parentesco Idade Profissão (a) Estado Civil Habilitações escolares 

1  Candidato/a     

2  Pai     

3  Mãe     

4  Irmão/ã     

5  Irmão/ã     

6  Irmão/ã     

7       

(a) Situação escolar (no caso dos irmãos) 

 



 

 

Situação económica do agregado familiar: 

Rendimento anual bruto do agregado familiar € 

Subsídio de desemprego €  

Abonos de família ou outras prestações da S.S. €  

Outros rendimentos €  

Total de rendimentos € 

 

Indique outras informações que considere relevantes para a análise da candidatura 

 

 

 

 

 

 

Termo de responsabilidade  

O encarregado de educação e/ou o aluno(a) assumem inteira responsabilidade, nos termos da lei, pela exatidão 

de todas as declarações constantes nesta candidatura. Falsas declarações implicam, para além de procedimento 

legal, o imediato cancelamento dos subsídios atribuídos e reposição dos já recebidos. A candidatura pressupõe o 

conhecimento e concordância, com os termos do regulamento da Bolsa de Estudo e de Mérito P. Amadeu Pinto 

S.J., disponível na página de Internet do Instituto Nun’ Alvres, bem como o Projeto Educativo e Regulamento Interno 

em vigor.  

 

Data: ____/____/____  

Assinatura do Encarregado de Educação: _________________________________________________________________________  

 

 

Documentação obrigatória:  

- Comprovativos de entrega de IRS atualizada e nota de liquidação (se disponível), rendimentos de trabalho independente (empresariais e 

profissionais), prediais, capitais, pensões ou qualquer outra fonte de rendimento.  

- Três últimos recibos de vencimento dos elementos do agregado familiar. 

- Em caso de desemprego, comprovativo de (in)existência de subsídio de desemprego e inscrição no Instituto de Emprego e Formação 

Profissional. 

- Declaração de abono de família e respetivo valor mensal. 

- Comprovativos de resultados escolares do ano anterior com a última avaliação obtida e dos resultados atualizados do presente ano letivo. 

- Outros documentos pertinentes para a avaliação da candidatura 


