----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Boletim de Candidatura ao Prémio de Mérito Escolar
Reg. Ent. n.º:

Exmo. Senhor

Processo n.º:

Presidente da Câmara Municipal

Registado em:
O Trabalhador:

REQUERENTE
Nome
Domicílio

Nº

Localidade:

Lote

Freguesia

NIF/NIPC:

BI/CC:

Cód. Postal

Concelho

Passaporte:

Válido até

Nível de ensino
Estabelecimento de ensino

Ano que frequentou

Curso

Média final

Valores

Telefone/Telemóvel
Caixa Postal Eletrónica - email

REPRESENTANTE (encarregado de educação)
Nome:
Domicílio:

Nº:

Localidade:

Lote:

Freguesia:

NIF/NIPC:

BI/CC:

Telefone:

Código Postal:
Concelho:

Passaporte:
Telemóvel:

Válido até:
Fax:

E-mail:

NOTIFICAÇÕES/COMUNICAÇÕES
Mais consente que as notificações/comunicações do município lhe sejam feitas via:
Caixa Postal Eletrónica

Telefone

Telefax

Não obstante, as notificações/comunicações por via postal deverão ser enviadas para a seguinte morada:
Requerente

Representante

Domicílio:

Outra morada (por favor, indique):
Nº:

Localidade:

Freguesia:

Lote:

Código Postal:
Concelho:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PEDIDO
Vem requerer a V.Exa. que seja admitida a candidatura ao Prémio de Mérito Escolar..

DOCUMENTOS A ENTREGAR
Para o efeito, junta os documentos que se elencam:
Certidão ou outro documento comprovativo da matricula no curso que frequenta/ou;
Certificado do aproveitamento escolar do ano letivo transato, emitido pelo estabelecimento de ensino, do
qual conste expressamente a média de classificação final daquele ano, valorada até às centésimas
Atestado de residência no Concelho de Redondo, emitido pela junta de freguesia da área de residência

Apresentação do Cartão de Cidadão.
Outros:

OBSERVAÇÕES

O subscritor, sob compromisso de honra declara que assume a inteira responsabilidade, nos termos da lei e do
normativo vigente, pela exatidão de todas as declarações constantes deste boletim. Declara que tomou conhecimento
de que as falsas declarações implicam, para além do procedimento legal, o imediato cancelamento dos subsídios
atribuídos e a reposição dos já recebidos.
Pede deferimento,
Redondo,
O Requerente/

O Representante,

(Assinatura do requerente ou do Encarregado de Educação)

Validei a conformidade da assinatura de acordo
com o documento exibido.

(O Trabalhador)

Gestor do Procedimento:
Telefone:

E-mail:
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