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BOLETIM DE CANDIDATURA/ RENOVAÇÃO A BOLSA DE ESTUDO PARA O NÍVEL DE 

LICENCIATURA1 

 

Ano Letivo _______/ _______ 

1.ª BOLSA  RENOVAÇÃO  

DADOS PESSOAIS 

Nome: ________________________________________________________________________________ 

Sexo: M    F    Data Nascimento: ___________________ Nacionalidade2: ________________________       

Bilhete Identidade n.º ____________ Passaporte n.º ______________ Título Residência _______________ 

Estado Civil: ______________________ 

Morada: ______________________________________________________________________________ 

Localidade: _________________________________ Código Postal: _____________________________ 

Telefone: ______________ Telemóvel: _______________ Correio Eletrónico:_________________________ 
 
 
DADOS ACADÉMICOS (PREENCHIMENTO APENAS EM CASO DE CANDIDATURA) 
Universidade e curso pretendido:   

 

DADOS ACADÉMICOS (PREENCHIMENTO APENAS EM CASO DE RENOVAÇÃO) 

Curso: _________________________________________________________________ Ano: __________ 
Estabelecimento Ensino: _________________________________________ Localidade: ______________ 
 
 
OUTROS DADOS 

 Já beneficiou de bolsa de estudo anteriormente?                                                                 SIM     NÃO   

     Curso: ____________________________________________________________ Ano: __________ 

Estabelecimento de Ensino: __________________________________________________________ 

Entidade Financiadora: _____________________________________________ 

 Solicitou, no corrente ano, bolsa de estudo a outra entidade para além do Camões, IP?      SIM     NÃO   

 Se sim, qual? _____________________________________________________ 

 Em que tipo de alojamento se encontra instalado?                              Universitário dos SAS   Particular  

 Tem familiares em Portugal?                                                                                                    SIM     NÃO   

 Nome: ________________________________________________ Parentesco: ________________ 

 Morada: __________________________________________________________________________ 

 Contactos: ___________________________________ 

                                                 
1 O incorreto ou incompleto preenchimento desta documentação, bem como a prestação de declarações falsas, implicam a 
suspensão imediata da bolsa de estudo, podendo dar origem ao seu cancelamento definitivo. 
2 No caso de possuir dupla nacionalidade, nomeadamente portuguesa, não poderá usufruir da condição de bolseiro. 
3 Assinale duas localidades com 1ª e 2ª, de acordo com a sua preferência. 

1.ª Opção: _____________________________________________________________  Código*: _________ 
2.ª Opção: _____________________________________________________________  Código*: _________ 
3.ª Opção: _____________________________________________________________  Código*: _________ 

* código é obtido no site www.dges.mctes.pt 

www.dges.mctes.pt
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DECLARAÇÃO4 

 

 

 

 

Declaro que, na qualidade de bolseiro do Camões, IP, comprometo-me a: 

 

1. Ter um comportamento moral, cívico e académico, irrepreensíveis; 

2. Informar o Camões, IP de quaisquer alterações quanto ao local de alojamento; 

3. Renunciar qualquer atividade remunerada; 

4. Prescindir da condição de bolseiro por parte de outras instituições; 

5. Comparecer nas instalações do Camões, IP sempre que for convocado; 

6. Solicitar autorização prévia do Camões, IP em caso de ausência do país; 

7. Regressar ao país de origem após cessada a bolsa. 

 

 
 
Data: ____/____/_______   
 
 
 
 
 
 

 

4 O incumprimento de um dos itens atrás mencionados implica a suspensão imediata da bolsa de estudo, podendo dar origem ao seu 
cancelamento definitivo. 
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