
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
REQUERIMENTO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSA SOCIAL

                                        DEFERIDO                                     INDEFERIDO

A preencher pelos serviços

Local:______________________________                                 Recebido:__________________________

Data:___/___/_______                                                                  Nº processo:____/_______

Identificação do candidato(a)

Nome (Completo)

Data de Nascimento                                             Contactos
/ / /

Morada

Código postal -

BI
Validade / / Emitido

NIF                                           NISS                                                            Nº Utente

Filiação

Nome (completo)

Data de Nascimento                                             Contactos
/ / /

BI
Validade / / Emitido

NIF                                           NISS                                                            Nº Utente
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Nome (completo)

Data de Nascimento                                             Contactos
/ / /

BI
Validade / / Emitido

NIF                                           NISS                                                            Nº Utente

Elementos do agregado familiar

Nº de 
ordem

Nome completo Profissão Parentesco 

1

2

3

4

5

6

7

Rendimentos mensais ilíquidos (indique pela mesma ordem do quadro anterior)

Nº de 
ordem

Trabalho Bolsas de
formação

Pensões Outras prest.
sociais(1)

Subsídio
(2)

Bens 
imobiliários

Bens
(3)

Outros 
rend.(4)

1

2

3

4

5

6

7

(1)Subsídio de doença/desemprego
(2)Rendas/prediais

                 (3)Capitais/acções/obrigações do Estado
                 (4)Outras receitas: pensão de alimentos...

Especialidade a que se candidata

Psicopedagogia

Psicologia

Terapia da Fala
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Descrição da situação

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Informações
Quem pode concorrer

• A Bolsa Social abrange todas as faixas etárias;
• Apenas são aceites pessoas que a Equipa Técnica entenda como tendo um orçamento financeiro 

mensal carenciado;
• O(a) candidato(a)  compreende que, ao abrigo das condições especiais da Bolsa Social, poderá 

estar sujeito(a) a uma fila de espera até atendimento. 

Documentos a apresentar

Fotocópias dos seguintes documentos referentes à criança/jovem e agregado familiar:

• Identificação válida (bilhete de identidade, cartão de cidadão, certidão do registo civil, boletim de 
nascimento, passaporte);

• Cartão de identificação de Segurança Social;
• Cartão de identificação fiscal;
• Cartão de utente;
• IRS ou declaração das Finanças;
• Declaração da Segurança Social;
• Declaração da entidade patronal.

Local de entrega da candidatura

REFLEXUS KK,, Rua 14, nº437                                                                           Telef. 936006601 / 220177530
4500 – 234 Espinho                                                                                          Fax: 220177532/3
reflexusk@gmail.com                                                                                        www.reflexusk.pt        

Certificação

Tomei conhecimento de que devo comunicar aos serviços da Reflexus K qualquer alteração da informação 
prestada até ao mês seguinte ao da sua verificação.

As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.

____________________________________________________
Assinatura conforme o Bilhete de Identidade/ Cartão de Cidadão

___/___/______
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A  preencher pelos serviços

 Identificação válida (bilhete de identidade, cartão de cidadão, certidão do registo civil, boletim de 
nascimento, passaporte)

1

2

3

4

5

6

7

 Cartão de identificação de Segurança Social

1

2

3

4

5

6

7

 Cartão de identificação fiscal

1

2

3

4

5

6

7

 Cartão de utente

1

2

3

4

5

6

7

 IRS ou declaração das Finanças

 Declaração da Segurança Social

 Declaração da entidade patronal
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