
Bolsas de Estudo
(Ano letivo 2022/2023)

Pedro Miguel Medalhas Chichorro Bagorro, Presidente da Freguesia de Monforte, torna público, que de acordo
com o Regulamento para Atribuição de Bolsas de Estudo, em vigor nesta Autarquia, e deliberação datada de
26/09/2022, devem os alunos matriculados no Ensino Secundário, e/ou Superior, apresentar as candidaturas até ao
dia 31 de outubro do corrente ano. São objeto do presente concurso dez (10) Bolsas de Estudo, sendo cinco (5)
para o Ensino Secundário e cinco (5) para o Ensino Superior. Cada Bolsa terá um montante anual de 100€ no Ensino
Secundário e 350 € no Ensino Superior, o qual será pago em três prestações, a 1ª no mês de janeiro/2023, a 2ª no
mês de março/2023 e a 3ª no mês de maio/2023. O Concurso para obtenção das bolsas é documental, sendo
obrigatória a apresentação dos seguintes elementos:
a) Fotocópia do documento de identificação civil do estudante e do seu representante legal, quando aquele for
menor de idade;
b) Atestado de residência com indicação da composição do agregado familiar;
c) Certificado de aproveitamento escolar relativo ao ano letivo anterior ao da candidatura;
d) Certificado de matrícula com a especificação da área de estudo, e ano;
e) Fotocópia da última declaração de IRS e/ou IRC, e respetiva nota de liquidação, do agregado familiar e referente
ao ano civil da candidatura;
f) Fotocópia dos dois últimos recibos de ordenado de todos os elementos do agregado familiar que aufiram
rendimentos, ou, na ausência dos mesmos, documento comprovativo da situação face ao emprego a emitir pelo
Centro de Emprego da sua área de residência;
g) Certidão de bens imóveis do agregado familiar, emitida pelo Serviço de Finanças da sua área de residência ou
documento emitido na área pessoal do Portal das Finanças;
h) Documento comprovativo dos encargos com a habitação do agregado familiar;
i) Outros documentos que a Junta de Freguesia de Monforte ou o candidato entendam serem pertinentes para a
avaliação do processo.
Para constar, se publica este e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares de estilo, da Freguesia e no
website da Freguesia em www.jf-monforte.pt

Freguesia de Monforte, 30 de setembro de 2022
Presidente, 

(Pedro Miguel Medalhas Chichorro Bagorro)
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