
Leões de Portugal
Associação de Solidariedade Sportinguista, IPSS

Boletim de Inscrição
Instruções de Preenchimento e Entrega

1 - Este boletim é constituído por 4 páginas, sem contar com a presente.

2 - Deve incluir uma fotografia, que pode ser digitalizada.

3 - Tem de anexar ao boletim de inscrição os seguintes documentos:

 - fotocópia de documento de identificação do candidato e do proponente, se for o caso, para 
verificação das assinaturas constantes da página n.º 3;

 - certificado(s) escolar(es) / de habilitações emitido(s) pelo Estabelecimento de Ensino;

 - comprovativo de matrícula emitido pelo Estabelecimento de Ensino;

 - fotocópia da última nota de liquidação do IRS e dos últimos recibos de vencimentos de todos os 
elementos do agregado familiar. 

 - fotocópia do recibo de renda de casa / comprovativo do banco da prestação de crédito habitação e 
outros elementos que facilitem a apreciação das condições económicas do seu agregado familiar.

4 - Pode enviar o boletim digitalizado via e-mail.

5 - Após a avaliação das candidaturas, os alunos contemplados com bolsa terão de fazer prova dos
documentos originais apresentados.

Qualquer dúvida, pode contactar-nos através dos números: 217516846 ou 964544810; ou do e-mail:
leoesdeportugal@sporting.pt



Leões de Portugal
Associação de Solidariedade Sportinguista, IPSS

Processo nº ______ / ______

Bolsas de Estudo 20__ / 20__
Boletim de Inscrição

 Nome

 Sócio SCP Nº Data de Admissão  /        /

 Associado L.P. Nº  /        /

 E-mail

 Contacto(s) para informar resultados

 /        /

 Associado L.P. Nº  /        /

Data Nascimento Naturalidade

Nacionalidade    Distrito

   Concelho

 Pai NIF

 Mãe NIF

 Em aulas Tlfs.

 Em férias Tlfs.

 Pais Tlfs.

Idade Profissão
 Pai
 Mãe
 Irmão

 Cônjuge
 Filhos

 Avós

 Outros

4 Filiação

Dados Proponente

5

Vencimento/PensãoNome

6

Pessoas que              
constituem o                

Agregado Familiar 
(Nota: riscar o que 

não interessa)

Residência do 
candidato

Data de Admissão

Data de Admissão
2

3
/         /

Data de Admissão

 Sócio SCP Nº

1 Dados Candidato

FOTO

1



Processo nº ______ / ______

Média final Ano Média (c)
obtida nos

2 últimos anos

Nome do curso Ano que frequenta

  Ensino Básico
  Ensino Secundário
  Ensino Superior Estabelecimento Localidade

1) Está hospedado em:
Lar / Quarto / Pensão / Casa de familiar (riscar o que não interessa)

2) Despesa mensal em alojamento

c)
d)

Devidamente comprovado por Certificado Escolar que obrigatoriamente deverá acompanhar este boletim
Em caso afirmativo, especificar a entidade que o concedeu, o ano da concessão, o ano e o respectivo curso

7

9

Indicar se tem 
beneficiado de isenção 

de propinas ou 
qualquer auxílio nos 

estudos (d)

10

  Pós-Graduação,
      Mestrado ou
      Doutoramento

Curso que frequenta

€

12 Concorrentes 
deslocados

Tem pendente ou 
tenciona apresentar 

algum pedido de 
auxílio para estudo a 

outras entidades? 
Quais?

11

Outras informações de 
carácter académico 

que considere de 
interesse

8

2



Processo nº ______ / ______

€

, de de 20

Assinatura do candidato

Identidade (B.I. ou C.C.) n.º Emitido em          /         /

Contribuinte Fiscal n.º

Assinatura do proponente

Identidade (B.I. ou C.C.) n.º Emitido em          /         /

Contribuinte Fiscal n.º

13

Declaro, por minha honra, que assumo inteira responsabilidade pela verdade e exactidão de
todas as declarações prestadas.

Exposição das condições económicas do agregado

Renda da Casa

Outros elementos que 
facilitem a apreciação das 
condições económicas do 

seu agregado

3



Processo nº ______ / ______

(preenchimento pelo Conselho Pedagógico)

RELATÓRIO

PROPOSTA DO CONSELHO PEDAGÓGICO

DELIBERAÇÃO DA DIRECÇÃO

SIM NÃO

Lisboa, de de 20

4


