BOLETIM DE CANDIDATURA AOS SERVIÇOS MUNICIPAIS NO ÂMBITO DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO

CADERNOS DE ATIVIDADES

ANO LETIVO 20___/20___

AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE BENAVENTE
AGRUPAMENTO DE ESCOLA DE SAMORA CORREIA

Nº interno:____________

IDENTIFICAÇÃO DO ALUNO – PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
Nome: ___________________________________________________________________________ NIF
(nº de identificação fiscal)

Identificação da escola ______________________________________________________
Ano de escolaridade que frequentará: 1º

2º

3º

Aluno com NEE (Necessidades Educativas Especiais): sim

4º

turma

Repetente: sim

não

não

Só material escolar

DADOS PARA EMISSÃO DO CHEQUE / TRF. BANCÁRIA – PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO
Nome completo ______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ NIF
Grau de parentesco (em relação ao aluno) ______________ Nº telemóvel_________________________

(nº de identificação fiscal)

Morada: _____________________________________________________________________________________________________________
Localidade __________________________________________ Código postal: _________-_______ - __________________________________
Email:

DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA
Comprovativo de escalão do abono de família (atualizado)
Fatura/recibo/talão temporário dos manuais escolares com o ano de escolaridade discriminado
Comprovativo do IBAN do encarregado de educação (talão de multibanco) para efeitos de transferência bancária
Email para envio de comprovativo da transferência bancária

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS

DESPACHO

Valor a atribuir de acordo com a documentação anexa _________________€
Escalão

aprovado na reunião de câmara de _____/______/_________

______ / ______ / ______

__________________________ _________

_____ / _____ / ______

_________________________

TERMO DE RESPONSABILIDADE
O Encarregado de Educação e o aluno assumem inteira responsabilidade nos termos da lei, pela exactidão de todas as declarações
constantes deste boletim. Falsas declarações implicam, para além de procedimento legal, imediato cancelamento dos subsídios
atribuídos e reposição dos já recebidos.
FATURAS PRO-FORMA – O Encarregado de Educação assume total responsabilidade pelo levantamento dos livros de atividades/material
escolar nas papelarias, após o recebimento do valor pago pelo Município de Benavente.
___________________________, _______ de ___________________ de 20 _____
Assinatura do Encarregado de Educação _______________________________________________

A PREENCHER PELOS SERVIÇOS
Confirmo que recebi do encarregado de educação do(a) aluno(a) _______________________________________ os seguintes documentos:
Comprovativo de escalão do abono de família (atualizado)
Fatura/recibo dos manuais escolares com o ano de escolaridade discriminado
Comprovativo do IBAN do encarregado de educação (talão de multibanco) para efeitos de transferência bancária
Email para envio de comprovativo da transferência bancária

______ / ______ / ______

o funcionário _____________________________

