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I – Identificação 

Nome: 

Idade: 

Sexo: 

Nacionalidade: 

CC ou Passaporte nº.: 

Nº. do cartão de residência temporária: 

Nº. de identificação fiscal: 

IBAN: 

Número de telemóvel: 

Endereço de e‐mail: 

Morada no país de origem: 

Morada em aulas: 

II – Outras bolsas de estudo 

É beneficiário de alguma bolsa de estudo ou apoio para o corrente ano letivo?  Sim       Não  
Em caso afirmativo indique: 

Entidade: 

Valor: 

III ‐ Dados académicos 

Ano letivo: 

Nº. de aluno: 

Ciclo de estudos: 

Curso: 

   

Requerimento para candidatura a atribuição de bolsa BAITS 

Integrada no Projeto PRR ‐ Alunos Internacionais 
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Instruções1. Faça download do formulário2. Preencha os campos necessários3. Grave o ficheiro preenchido4.  Envie como anexo para o endereço de e-mail bolsas@sas.ipvc.pt 
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IV ‐ Agregado familiar 

Composição do agregado familiar 

Nome  Parentesco 
Data de 

nascimento 
Profissão 

  Candidato     

       

       

       

       

       

       

       

       

V ‐ Rendimentos do agregado familiar 

Nome do titular dos rendimentos  Rendimento anual ilíquido * 

 

 

 

 

 

* Rendimento anual ilíquido é o total dos rendimentos aos quais ainda não foram feitas as deduções referentes a impostos devidos. O 
candidato deve apresentar declaração anual de rendimentos do agregado familiar referente ao ano civil anterior do seu país de origem. 

VI ‐ Outros rendimentos e ajudas financeiras 

Nome do titular dos rendimentos  Valor anual 
Proveniência 

Outros rendimentos  Ajudas financeiras 

     

     

     

     

     

      Confirmo  que  tomei  conhecimento  das  normas  técnicas  para  atribuição  de  bolsas  para  instalação  de 

estudantes internacionais ao abrigo do PPR‐BAITS‐IPVC. 

      Confirmo que tomei conhecimento que os dados recolhidos se destinam apenas ao tratamento da análise 

do processo de atribuição de bolsas para instalação de estudantes internacionais ao abrigo do PPR‐BAITS‐IPVC. 

Data                                      Assinatura ______________________________________________________ 
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