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REPRESENTANTE (ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO)

REQUERIMENTO
TRANSPORTES ESCOLARES

PEDIDO/COMUNICAÇÃO

REQUERENTE (ALUNO)

Nome:

NIF/NIPC:                                                    BI/CC/:                                                Válido até:

NISS:                                                                Residência/Sede:                                                 

Nome:

NIF/NIPC: BI/CC: Válido até:

Residência/Sede: N.º:  Localidade:

Código Postal                                                     Freguesia:                                                               Concelho:

Telemóvel:                                            Telefone:                                  E-mail:

Qualidade de:

Vem requerer a V.Exa., que lhe seja concedido passe de transporte escolar nas seguintes condições:   

Estabelecimento escolar:                                                                                Ano de escolaridade:

Local de embarque:                                                                           Distância entre local de embarque e escola:

Código Postal:

Telefone:                                                            E-mail:         

Data de  Nascimento:                                       

Reg. Ent. n.º:

Processo n.º:

Registado

O Funcionário:
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Texto tecleado
Autoriza o envio de notificações, no decorrer deste processo, através de e-mail

Hugo
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Dias da semana
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Viagens pretendidas
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Texto tecleado
2ª feira

Câmara Municipal de Aguiar da Beira
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ANEXOS

NOTIFICAÇÃO

Mais solicita que todas as notificações referentes ao/à pedido/comunicação, iniciado/a com o/a presente
requerimento/comunicação, sejam dirigidas para:

OBSERVAÇÕES

Caso o aluno seja o próprio Encarregado de Educação, um dos pais tem de tomar conhecimento:

O subscritor, sob compromisso de honra e consciente de incorrer em eventual responsabilidade penal caso preste falsas
declarações, declara que os dados constantes do presente requerimento correspondem à verdade.

Para o efeito junto o(s) anexo(s) seguinte(s):

Pede deferimento,

                                        Aguiar da Beira,

Hugo
Texto tecleado
Fotografia tipo passe (escrever 1º e ultimo nome e localidade no verso fotografia)
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Requerente, morada supra referida;
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Outra:
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Tomei conhecimento em

Hugo
Texto tecleado
Ass.

jose.monteiro
Texto digitado
    O Requerente,                                                                                                    Validei a conformidade da assinatura de acordo com								           o documento exibido

jose.monteiro
Texto digitado
(Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo, se o mesmonão souber ou não puder assinar)

jose.monteiro
Texto digitado
                    (O funcionário)
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