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BOLSA DE ESTUDO INTERNA 
BOLETIM DE CANDIDATURA/ RENOVAÇÃO 1 

 
Ano Letivo _______/ _______ 

CANDIDATURA  RENOVAÇÃO  

DADOS PESSOAIS 

Nome do Candidato: _______________________________________________________________________ 

Encarregado de Educação: _________________________________________________________________ 

Sexo: M    F    Data Nascimento: ___________________ Naturalidade: ___________________________       

Bilhete Identidade n.º ____________________       Estado Civil: ______________________ 

Morada: ________________________________________________________________________________ 

Telefone: ________________________ correio eletrónico: 

_________________________________________________ 

Nome do Titular da Conta Bancária: _________________________________N.º Conta: _________________ 

 

 
DADOS ACADÉMICOS 

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? _____________________________________________________ 
 

 
DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA 

 Fotocópia do Bilhete de Identidade (atribuição)                                                                                                              

 

 Original do Certificado de habilitações do último ano de escolaridade frequentado, com indicação                                               
das disciplinas e respetivas classificações (atribuição)                                                                                                                
 

 Declaração comprovativa de situação económica carenciada (atribuição)                                                                
 

 Original do Certificado de aproveitamento do ano letivo transato com indicação do ano,                            
das disciplinas e respetivas classificações (renovação)                                                                                                                                                                                        
 

 Original do Certificado de matrícula referente ao ano letivo a que o pedido de bolsa reporta,        
com indicação do ano e das disciplinas inscritas  (atribuição e renovação)        
                                                                                                                                     

 

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. 
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DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO2 
 
 
 
 

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

 

1. Ter um comportamento moral, cívico e académico irrepreensíveis, destacando-se o 

aproveitamento escolar e a assiduidade; 

 

2. Apresentar, até ao limite de sessenta dias após início do ano letivo, os documentos 

necessários para a renovação da bolsa de estudo; 

 

3. Prestar todas as declarações e informações solicitadas pelas entidades competentes; 

 

4. Renunciar qualquer atividade remunerada; 

 

5. Prescindir da condição de bolseiro por parte de outras instituições. 

 

 

Data: ____/____/____ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
2 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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