MUNICÍPIO DE VIEIRA DO MINHO

Boletim de Candidatura
Programa de Bolsas de Estudo Universitárias
Ano Letivo 20__/20__

Ex. Senhor Presidente
do Município de Vieira do Minho
1. Identificação do(a) Candidato (a)
Nome: ______________________________________________________________________
Filiação: ____________________________________________________________________
e de ________________________________________________________________________
Data de Nascimento:

/

/ Nacionalidade: _____________ Naturalidade: _____________

Nº Bilhete de Identidade/Cartão de Cidadão: ________________ NIF: _________________
Estado Civil: _________________
Morada: _____________________________________________________________________
Código Postal: ______- ______ Freguesia: _______________________________________
Telefone: _____________

Telemóvel: _____________

E-mail: _____________________________________________________________________

2. Indique qualquer outra informação pertinente relativa à situação familiar e económica
do agregado familiar para a presente candidatura.

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pede deferimento,

Vieira do Minho, _______ de ________________ de 20_____

_______________________________________________________
Nota:
-

As falsas declarações são punidas nos termos da lei.

-

Os dados pessoais são tratados informaticamente – Lei n.º 10/91, de 29 de Abril:
o

Artigo 13.º, n.º 1 – Qualquer pessoa tem o direito de ser informada sobre a existência de ficheiro automática, base ou banco de

o

Artigo 30.º, n.º 1 – Qualquer pessoa tem, relativamente a dados pessoais que lhe respeitam, o direito de exigir a correcção de

dados pessoais que lhe respeitem, e respectiva finalidade, bem como sobre a identidade e o endereço do seu responsável.

informação inexactas e o completamente das total ou parcialmente omissas, bem como a supressão das que tenham sido obtidas
por meios ilícitos ou enganosos ou cujo registo ou conservação não seja permitido.
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Compromisso de Honra
A/O signatária(o) declara, sob compromisso de honra, ter conhecimento das
condições e obrigações constantes do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo
da Câmara Municipal de Vieira do Minho e assumir inteira responsabilidade pela
veracidade das declarações prestadas no presente boletim e no decorrer de todo o
processo.

Data: ______/_____/_____

Assinatura do Candidato

_____________________________________________________________________
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