PROGRAMA ESCOLHAS 6ª GERAÇÃO
PROGRAMA OPERACIONAL DE PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO - OPRE
FORMULÁRIO DE CANDIDATURA ANO LETIVO 2016/2017

1.

Dados pessoais do/a candidato/a

Nome completo:
Género:
Masculino
Feminino
Data de Nascimento:
Morada:
Freguesia:

Concelho:

Nº de telefone/telemóvel:
Email:

2.

Dados Escolares do/a candidato/a

2.1. Ano letivo 2016/2017
Universidade/faculdade em que está matriculado/a:
Curso em que está matriculado/a:
Ano em que se encontra matriculado/a:
Motivos de escolha do curso:

2.2. Ano letivo anterior ao da candidatura (2015/2016)
Estabelecimento de ensino em que esteve matriculado/a:
Ano letivo em que esteve inscrito/a:
Nº de disciplinas/unidades curriculares que frequentou:
Nº de disciplinas/unidades curriculares em que obteve aproveitamento escolar:
Média do ano letivo anterior:

Outros (ex: informar caso o acesso ao ensino superior tenha sido realizado através de programas como o
“maiores de 23” ou similares):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

3.

Valor da bolsa (proposta do/a candidato/a)

Descrição dos custos

Valores

Fundamentação

Previsão de custos anuais com propinas

Previsão de custos anuais com material
escolar
Previsão de
deslocações

custos

anuais

com

Valor anual proposto
De acordo com Regulamento do Programa OPRE
(máximo 1500€).

4.

Outra informação

Frequenta ou já frequentou algum projeto financiado pelo Programa Escolhas?
Sim
Se respondeu sim, indique o nome do projeto: __________________________________________

Não

5. Documentação
São entregues, em anexo a este formulário, os documentos (colocar um X nos documentos em
anexo):

□
□
□

Fotocópia dos documentos de identificação do/a candidato/a;
Documento comprovativo da matrícula no ensino superior, no ano letivo 2016/2017;

Documento comprovativo do aproveitamento escolar na maioria das disciplinas/unidades
curriculares do ano letivo anterior ao da candidatura - o documento deverá mencionar o número
de disciplinas/unidades curriculares em que esteve inscrito, em quantas obteve aproveitamento
e qual foi a nota final obtida em cada uma.
A não remissão destes documentos poderá originar a imediata exclusão da candidatura.

COMPROMISSO DE HONRA
A/O signatária(o) declara, sob compromisso de honra, ter conhecimento do Regulamento que
define as condições e obrigações do Programa Operacional de Promoção da Educação - OPRE e
assumir inteira responsabilidade pela veracidade das declarações prestadas no presente
formulário e no decorrer de todo o processo.

_____________, ___________ de _____________ de 2016

Assinatura do/a candidato/a
________________________________

