
 
FREGUESIA DA CAMACHA 

Município de Santa Cruz - Madeira 

 
Telefone: +351 291 922 466 | Telemóvel: +351 912 624 504 | e-Mail: geral@jfcamacha.pt 

 

 

Comparticipação Financeira aos Estudantes Universitários da Freguesia da Camacha 
 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA – ANO LETIVO 2018/2019 
 

DADOS PESSOAIS 
 

Nome Completo  

Morada  

 

Código Postal                     -  Localidade  

Cartão de Cidadão n.º                                                              Válido até   

Data de Nascimento                                  Número de Identificação Fiscal  

Telefone  Telemóvel  

e-Mail  

 

RESIDÊNCIA EM PERÍODO DE AULAS1 

 

Morada  

 

Código Postal                  -  Localidade  

Concelho  Distrito 

País  

1 – A preencher pelos candidatos que estudam fora da Região Autónoma da Madeira. 

 

INFORMAÇÃO SOBRE O CURSO SUPERIOR 

 

Estabelecimento de Ensino  

Curso  

Licenciatura            Mestrado           Doutoramento                    Ano do Curso  



 
FREGUESIA DA CAMACHA 

Município de Santa Cruz - Madeira 

 
Telefone: +351 291 922 466 | Telemóvel: +351 912 624 504 | e-Mail: geral@jfcamacha.pt 

 

 

COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 
 

Nome N.º CC/BI Grau de Parentesco 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

PROCESSO DE ANÁLISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

prof.marioteixeira@gmail.com
Typewritten text
(A preencher pelos Serviços Administrativos)
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DOCUMENTOS A ANEXAR 

 

ii) Declaração de residência emitida pela Junta de Freguesia da área de residência, 

fornecida gratuitamente; 

iii) Cópia da Certidão de Matrícula; 

iv) Declaração de IRS do agregado familiar, relativo ao ano de 2017, bem como a respetiva 

 

Declaro, sob compromisso de honra, reunir os requisitos para atribuição, conforme o Art.º 

5.º do Regulamento de Comparticipação Financeira aos Estudantes Universitários da 

Freguesia da Camacha, do qual tomei conhecimento. 

 

Pede deferimento – Camacha, _____ de _________________ de 20___ 

 

O(A) Candidato(a) 

 

____________________________ 

 
Regulamento de Proteção de Dados 
1 - Os dados fornecidos pelos candidatos destinam-se, exclusivamente à instrução de candidatura à Comparticipação 

Financeira a Estudantes Universitário da Freguesia da Camacha, sendo a Junta de Freguesia da Camacha responsável pelo 

seu tratamento. 
2 - A Junta de Freguesia da Camacha respeita a privacidade individual e garante que os dados que lhe são voluntariamente 

fornecidos são tratados com confidencialidade, exclusivamente para as finalidades que sustentam a sua disponibilização 

e apenas durante o período necessário ou estabelecido na lei. Poderá exercer os seus direitos de acesso, retificação, 

oposição, limitação ao tratamento, portabilidade e/ou eliminação através do acesso à nossa página oficial: 

https:/www.jfcamacha.pt. Para mais informações em matéria de privacidade e proteção de dados por favor contacte o 

Encarregado de Proteção de Dados com através do e-mail dpo@jfcamacha.pt. Se quiser saber mais sobre a forma como 

tratamos os seus dados pessoais, por favor consulte a nossa Política de Privacidade em https://www.jfcamacha.pt. 

Obrigado pela confiança. 

 

 

i)  Declaração do Estabelecimento de Ensino Superior com a indicação das disciplinas a 

que obteve aproveitamento (exceto no caso de ser a primeira matrícula); 

nota de liquidação; 

v) Fotocópia do Cartão de Cidadão/Bilhete de Identidade do(a) candidato(a); 

vi) Fotocópia do Número de Identificação Fiscal do(a) candidato(a); 

vii) Documento comprovativo de IBAN. 

https://www.ansf.pt/
mailto:dpo@jfcamacha.pt
https://www.jfcamacha.pt/
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