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As bolsas de mérito, visam premiar o esforço dos estudantes da Freguesia de São Domingos de Rana 

que transitem do ensino secundário para o ensino superior.  

 

Com a atribuição das bolsas de mérito, pretende a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana 

colaborar na construção de um modelo de incentivo ao desempenho escolar, na convicção de que, 

reconhecendo e premiando a excelência escolar, se estará a dar um forte contributo para que, desde 

os primeiros passos na escola, as crianças e os jovens sintam que vale a pena aprender. 

A proposta de Regulamento de atribuição de bolsas por mérito visa potenciar o empenho nas 

atividades escolares e apoiar os estudantes da Freguesia no ingresso ao Ensino Superior e face às 

despesas das famílias inerentes à sua vida académica. 

A atribuição de bolsas de estudo com base no mérito dos alunos visa simultaneamente minimizar o 

esforço financeiro de muitas famílias e conferir uma maior estabilidade emocional ao estudante, de 

modo que possa prosseguir o seu percurso académico, numa perspetiva responsável. 

É neste contexto que a Junta de Freguesia de São Domingos de Rana, enquanto órgão, estabelece as 

regras para a atribuição de mérito. 

 

Deverá ser entregue a seguinte documentação: 

1. Ficha de inscrição; 

2. NIB/IBAN; 

3. Certificado de primeira matrícula do ano a que corresponde a candidatura; 

4. Atestado de residência permanente (do próprio ou do agregado) passado pela Junta de Freguesia 

de São Domingos de Rana; 

5. FICHA ENES; 

6. Declaração de honra em que não beneficia para o mesmo ano letivo de outra bolsa; 

7. Declaração e nota de liquidação do IRS do agregado familiar.  

 

Todos os documentos devem ser entregues em envelope fechado nos serviços da Junta de Freguesia 

de São Domingos de Rana no edifício sede - Rua D. Duarte de Meneses, 12, 2785-582 S. Domingos de 

Rana, de 1 a 31 de dezembro de 2022 das 9h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00.  

 

Para mais esclarecimentos, contate-nos através de:  

- Responsável: Gisela Camacho 

- Telefone: 214 549 190 

- Email: escolas.gestao@jf-sdrana.pt 

 

O candidato ao submeter o formulário concorda e declara:  

 

Nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua 

livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade autorizar a utilização dos seus dados pessoais para 

os efeitos previstos neste requerimento/formulário, permitindo o seu tratamento em ficheiros de 

dados pessoais informatizados ou manuais.  

 

Nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua 

livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade autorizar que os seus dados pessoais constem da 

base de dados da Junta de Freguesia.  

 

Nos termos e para os efeitos do previsto no Regulamento Geral de Proteção de Dados declara ser sua 

livre, esclarecida, específica e inequívoca vontade autorizar a manutenção dos seus dados pessoais 

nos termos e pelos prazos fixados no Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, aprovado 

pela Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril, alterada e republicada pela Portaria nº 1253/2009, de 14 

de outubro. 
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Assinatura: _______________________________________________________________________ 
(Conforme Documento de Identificação) 
  

  

FICHA DE INSCRIÇÃO 

Candidatura à Bolsa de Mérito 
Ano Letivo 2022-2023 

 

 

 

 

 

Nome completo do candidato:   _ 

 

Morada: _______________________________________________________________________________________ 

 

Código postal: __ __ __ __ - __ __ __ Localidade: _________________________________________________               

 

Data de Nascimento: ____/_____/____    Nacionalidade: ________________________________________ 

 

N.º Cartão Cidadão/A.R./ Passaporte: _______________________ N.º Contribuinte: _________________ 

 

Escola de Proveniência:  _________________________________________________________________________ 

 

Média de ingresso constante na Ficha Enes: ___, __ valores  

 

Estabelecimento de ensino que está inscrito: ____________________________________________________ 

 

IBAN: PT50 __ __ __ __ . __ __ __ __ . __ __ __ __ . __ __ __ __ . __ __ __ __ . __ Banco: __________________ 

 

Documentos Anexos: 

 

 

 

 

 

Cópia Cartão de Cidadão (ou outro documento de identificação) 

Certificado de primeira matrícula do ano a que corresponde a candidatura 

Atestado de residência permanente (do próprio ou do agregado) passado pela Junta de Freguesia 

FICHA ENES 

Declaração de honra em como não beneficia para o mesmo ano letivo de outra bolsa 

Declaração e nota de liquidação do IRS do agregado familiar 

NIB/IBAN 
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