Candidatura à Bolsa de Estudo
Scholarship Application
Nome próprio First Name

Apelido Surname

Género Gender

Data de nascimento Date of birth

Homem Male

Mulher Female

Nacionalidade Nationality

Passaporte / CC Passport / ID number

Morada Contact post address

Email Email address

Número de telemóvel Phone number

Universidade/Instituição Institution / University

Escolaridade Course level
Licenciatura Undergraduate
Pós-graduação Postgraduate

Curso a que concorre Course applied

Data de início do curso Course start date

Tipo de Bolsa de Estudo Scholarship type
2° Semestre Scholarship 2nd Semester Scholarship

Carta de motivação (máximo 500 palavras) supporting statement (maximum 500 words)
Por favor usa este espaço para escrever uma carta de motivação clara para a tua candidatura à bolsa de estudo. Declara a tua motivação
para estudar em Lisboa, descreve os teus pontos fortes e destaca o que faz de ti um excelente candidato e por que razão necessitas de
auxílio para atingir os teus objetivos, seja por circunstâncias económicas ou familiares, emulação com pares, dificuldades de deslocação ou
dificuldades pessoais. Deves também indicar de que forma contribuirás positivamente para a Comunidade da Collegiate Marquês de Pombal
enquanto membro da mesma e quais as tuas expectativas ao viver na residência e estudar em Lisboa.
Please use this space to write a clear statement of support for your application for this scholarship. State your motivation to study in Lisbon,
key strengths, and outline what makes you an outstanding candidate and why you would need help to achieve your goal whether it is for
economic or familial circumstances, emulation with your pairs, commute issues or personal di culties. You might also outline the contribution
you will make to the Collegiate Marquês de Pombal Community as a member of this student community and what you expect to gain from
living in Marquês de Pombal and studying in Lisbon.

Envie este formulário para marquesdepombal@collegiate-ac.com
Send this form to marquesdepombal@collegiate-ac.com

