
 

Nome completo:    

Data de Nascimento:  /  /   Sexo: Masculino Feminino 

Número de identificação:  Validade:   NIF:  ____ 
 
Morada completa:      

Freguesia:  Concelho:  Distrito    

Nº de telefone/telemóvel:  Email:   ____ 

Filiação: 
 

Nome do Pai                                                                                                                                                                      

Nº de telefone/telemóvel:   

Nome da Mãe    
 
Nº de telefone/telemóvel:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO/A CANDIDATO/A 

 

ROMA Educa 

ANO LETIVO 2020/2021 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 



 

Selecione a opção que se ajusta à sua situação escolar no ano letivo 2020/2021: 

a) Ano de escolaridade: 

- Estudante inscrito no 7º ano                                                                         

- Estudante inscrito no 8º ano                                                                         

- Estudante inscrito no 9º ano                                                                         

- Estudante inscrito no 10º ano  

- Estudante inscrito no 11º ano  

- Estudante inscrito no 12º ano  

 
b) Modalidade de ensino:  

- Cursos Profissionais (CP)                                                                                

- Cursos Científico-Humanísticos (CCH)  

- Cursos Artísticos Especializados (CEA)  

- Cursos com planos próprios (Cursos Científico-Tecnológicos)  

- Cursos de Ensino e Formação (EFA)  

- Cursos de Aprendizagem  

- Ensino Secundário na modalidade de Ensino Recorrente  

- Outra situação. Especifique:   ______________ 
 
 

Estabelecimento de Ensino (agrupamento de Escola/Escola/outra entidade educativa ou formativa) em que 

está matriculado/a:    

 
 

 
 

2. DADOS ESCOLARES DO/A CANDIDATO/A 
 
 



 

São entregues, em anexo a este formulário, os documentos (colocar um X nos documentos em 
anexo): 
□ Documento comprovativo da matrícula no 3º ciclo do ensino básico (7.º, 8.º e 9.º ano de 
escolaridade) ou do ensino secundário (10.º, o 11.º ou o 12.º ano de escolaridade) ou curso 
equiparado a estes níveis de ensino, no ano letivo 2020/2021; 

 
□ Carta de motivação para participação no ROMA Educa; 

 
□ Declaração de consentimento para tratamento de dados pessoais (RGPD), de acordo com o(s) 
modelo(s) disponibilizado(s) no sítio do ACM, www.acm.gov.pt e Programa Escolhas, 
www.programaescolhas.pt. 

 
 
 

4. DOCUMENTAÇÃO 
 

 
 

ATENÇÃO: A candidatura, instruída com todos os documentos previstos em Regulamento, deverá 
ser digitalizada e remetida por correio eletrónico para o e-mail naci@acm.gov.pt, até dia 29 de 
janeiro de 2021, inclusive. As candidaturas apenas serão consideradas para apreciação, bem como 
para efeitos da sua ordem de entrada, após receção do formulário e de todos os documentos que a 
instruem. 

http://www.acm.gov.pt/
http://www.programaescolhas.pt/
http://www.programaescolhas.pt/
mailto:naci@acm.gov.pt,


 
 

 
 

 

  COMPROMISSO DE HONRA  
 

O/A signatário/a declara, sob compromisso de honra, ter conhecimento do Regulamento que 
define as condições e obrigações do ROMA Educa e assumir inteira responsabilidade pela 
veracidade das declarações prestadas no presente formulário e no decorrer de todo o processo. 

 
Declaro também ter conhecimento de que o meio privilegiado de comunicação com a equipa 
técnica das Bolsas de Estudo é o e-mail identificado neste formulário (naci@acm.gov.pt), pelo 
que qualquer erro na identificação do mesmo, que impeça a comunicação normal e regular, é da 
completa responsabilidade do/a signatário/a. 

 

Local e Data 
 
 

  ,  de  de ____ 
 
 
 

Assinatura do/a candidato/a 
 
 
 

 
 

O/A encarregado da educação/representante legal 
 
 
 

 

(Nos casos em que o/a candidato/a for menor de 18 anos) 


