
ASSUNTO

Vem requerer a sua admissão ao Projeto "Gouveia Educa" - medida de apoio às deslocações dos alunos do 
ensino superior, nos termos e condições do regulamento em vigor. 

Cartão Jovem nº:

Documentos entregues:

Cópia do Bilhete de Identidade / Cartão do Cidadão

Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Gouveia

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

N.º

Nome:

N.º de Contribuinte: Morada:

Código Postal: Concelho:

Contacto preferencial: Segundo contacto: Fax:

Email:

Bilhete de IdentidadeCartão do Cidadão

Válido até: (aaaa/mm/dd)

-
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Município de Gouveia  
Av. 25 de Abril 
6290-554 Gouveia 
Tel.: 238 490 210 Fax.: 238 494 686 
Email.: geral@cm-gouveia.pt 
www.cm-gouveia.pt

Freguesia:

Estabelecimento de Ensino: 

Pede Deferimento 
O(A) Requerente

(aaaa/mm/dd)Data:

Parecer Técnico Despacho

Registo nº ___________/______ 
Data:  ____/____/_______ 
 O Funcionário 
____________________________

Apoio às deslocações dos alunos do Ensino Superior 
(Apoio ao Abrigo de: Regulamento do Projeto “Gouveia Educa”)

Ano Letivo:

Cópia de Nº de Identificação Fiscal  (caso não seja detentor do cartão do cidadão)

Cópia do Nº de Segurança Social ( caso não seja detentor do cartão do cidadão)

Declaração da Junta de Freguesia em como reside e se encontra recenseada no concelho e composição do agregado familiar;

Cópia do Certificado de matricula com a especificação do curso e do ano que frequenta;

Declaração do estabelecimento de ensino frequentado comprovando a não reprovação nos dois últimos anos letivos e a respectiva média obtida 
no ano letivo anterior  ;

Cartão jovem ou cartão de estudante;
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