EDITAL N.º 1/2022
CÉSAR LEANDRO DA COSTA TOSTE, na qualidade de Presidente da Junta de
Freguesia, faz saber que, estão abertas de 19 de setembro a 31 de Outubro as
candidaturas a Bolsas de Estudo, para naturais e residentes da Vila das Lajes, ou se
nascidos noutro concelho ou país, que residam na área da Vila das Lajes há mais de
um ano.
A entrega das referidas candidaturas far-se-á na Junta de Freguesia da Vila das
Lajes, podendo as mesmas ser remetidas através do correio, por carta registada com
aviso de receção, endereçada à Junta de Freguesia da Vila das Lajes, Rua Padre
Gregório Rocha n.º 2, 9760-292 Praia da Vitória, ou por email – jflajes@hotmail.com,
acompanhadas, obrigatoriamente, dos seguintes documentos:
a) Boletim de Candidatura que se encontra disponível na Junta de Freguesia da Vila
das Lajes ou em http://www.viladaslajes.pt, devidamente preenchido e com cópia
dos comprovativos de despesa;
b) Fotocópia do documento de identificação;
c) Fotocópia da declaração de IRS do ano anterior, de todos os membros do
agregado familiar a viver em economia comum;
d) Comprovativo da renda mensal do agregado familiar, no caso de residir em
habitação arrendada ou encargo mensal no caso de aquisição;
e) Comprovativo da renda mensal do estudante, no caso de residir em habitação
arrendada durante o curso;
f) Certidão passada pela Repartição de Finanças comprovando ou não a posse de
bens;
g) Atestado da composição do agregado familiar e de residência há mais de 1 ano na
vila das Lajes;

h) Comprovativos de despesas de saúde, educação outros que constam nos valores
apresentados no boletim de candidatura;
i) Certificado de matrícula comprovativo da admissão no estabelecimento de
ensino superior do ano a que corresponde a candidatura;
j) Certificado de aproveitamento escolar obtido no ano letivo anterior, salvo
tratando-se alunos que pela primeira vez se inscrevam no ensino superior;
k) Declaração de compromisso de honra sobre a veracidade das informações
prestadas;
l) Comprovativo de IBAN.

Para constar publica-se este e outros de igual teor que vão ser afixados nos
lugares de estilo.
Vila das Lajes, 16 de setembro de 2022
O Presidente da Junta de Freguesia

