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Exclusivo à Comissão de Bolsas:
DECISÃO:

UNIVERSIDADE ZAMBEZE

•
•
•
•
•
•
•

Bolsa completa
Bolsa por mérito
Bolsa reduzida
Bolsa propinas
Bolsa atleta
Bolsa agremiação
Isenção de propinas

•

Indeferido

|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|
|__|

Assinatura

DIRECÇÃO PARA ASSUNTOS COMUNITÁRIOS

_______________________________
Data ___ / ___ / 2019

Boletim de CANDIDATURA à Bolsa de Estudos
ANO LECTIVO 2019
FACULDA DE:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
CURSO: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Apelido:|__|__|__|__|__|__|__|__|__ |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Nome:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|
Estudante interno: Rendimento Pedagógico
Numero de Disciplinas em Atraso: _____(__________________________)

Novo ingresso
Admissão em:__/___/____
Código do Exame de Admissão:
|__|__|__|__|__|

Marque com Xo tipo de Bolsa a que se candidata:
• BOLSA COMPLETA

|__|

• BOLSA DE MÉRITO

|__|

• BOLSA REDUZIDA

|__|• BOLSA PROPINAS |__|

• BOLSA ATLETA|__|• BOSLA AGREMIAÇÃO|__|• REDUÇÃO DE PROPINAS |__|

NOTAS IMPORTANTES:

•
•

O não preenchimento e/ou inexactidão das declarações, implica a não concessão de qualquer tipo de BOLSA DE ESTUDO.
Anexar DECLARAÇÃO DAS ENTIDADES PATRONAIS a confirmar os rendimentos dos membros do agregado familiar
remunerados.

OUTROS DADOS PESSOAIS:
Data de Nascimento: |__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__|
(dia) ( mês)
( ano)
Local de Nascimento: País |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__

Sexo:|__|
Província|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

N◦ do Documento de Identificação. (B.I/DIRE):|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Telefone|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data de Emissão: |__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__|
(dia) ( mês)
( ano)
Nacionalidade:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Validade: |__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__|
(dia) ( mês)
( ano)
Estado civil: |__|__|__|__|__|__|__|__|

Nome do Pai:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ _|__|__|__|__|__|__|__
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Nome da Mãe:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_|
Em caso de EMERGÊNCIA, a UniZambeze pode contactar com:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ Telefone|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Grau de parentesco:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Morador na Av./Rua|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|Bairro|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Numero de pessoas do agregado familiar: |__|__| (só pais e irmãos vivendo na mesma casa)

N◦ de irmãos a trabalhar:|__|__|

N◦ de irmãos a estudar por nível:
Primário |__|__|

Secundário: |__|__|

Pré-Universitário|__|__|

Universitário|__|__|

Composição do Agregado Familiar: Indicar os elementos do agregado familiar (pais, irmãos, esposa vivendo na mesma casa. Anote os
dados pessoais e o rendimento de cada integrante do agregado. Se algum tem mais que uma fonte de rendimento, estes deverão se r
somados e colocados dentro de cada coluna de rendimento mensal, utilizando um só rectângulo. Os elementos que têm actividades por
conta própria, qualquer que seja a sua natureza, devem indicar o rendimento médio, devidamente comprovado pelas estruturas do Bairro;
os aposentados deverão indicar o valor mensal da sua pensão, enquanto que os desempregados por várias razões, deverão apresentar provas
formais da sua condição.
N

Nome

1

Idade

Parentesco

Profissão/Ocupação

Instituição

Rendimento Mensal

Candidato

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
S oma dos rendimentos

Com p romisso d e H on ra
Juro por minha honra que os dados apresentados são verdadeiros, actualizados e fidedignos. Juro, também, não beneficiar de outra
bolsa de estudo enquanto estiver beneficiando da bolsa de estudo da UniZambeze. Comprometo -me, igualmente, a respeitar os
regulamentos em vigor para a área social dos estudantes.

_______________________, ______ de _____________________ de2019
Assinatura do Estudante
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...................................................................

UNIVERSIDADE ZAMBEZE

COMPROVATIVO DA CANDIDATURA À BOLSA DE ESTUDOS

Nome:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Curso:|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Data |__|__|/ |__|__|/ |__|__|__|__|

Assinatura do Funcionário
_____________________
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