
GREATER NEW BEDFORD REGIONAL VOCATIONAL TECHNICAL HIGH SCHOOL  

PEDIDO DE BOLSA DENTRO CASA 

PESSOAL: (Por favor 
imprima)  

Último nome ___________________________  

Primeiro nome______________________________________  

#ID ____________      Carreira técnica____________________  

  

ENVOLVIMENTO 
ESCOLAR: 

A. Por favor, liste todas as atividades da escola e número de anos de serviço (i.e. Sociedade de Honra (4), Habilidades (2), 
Clubes, Feira de Artesanato, Oficial de Classe, etc) 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________  

B. Liste todos os esportes com os quais você participou e o número de anos de participação (por exemplo, futebol (4), basquete 
(3) 
etc.)___________________________________________________________________________________________________
_________________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________ 
_______________________________________________________________________________________________________
_____________  

FORMATO DO PEDIDO: Verifique a área em que você está se candidatando a uma bolsa de 
estudos (marque apenas uma) 

A. BOLSA ACADÊMICA _______ B. BOLSA PROFISSIONAL/TÉCNICA ________  

 

 



(Por favor, complete o seguinte se você marcou A 
acima)  

Em que instituição educacional você planeja 
participar?___________________________________________  

Qual será a sua área de estudo: ________________________Qual é o custo esperado? 
____________  

** A verificação da aceitação deve ser 
mostrada **  

(Por favor, complete o seguinte se você marcou B 
acima)  

Indique o nome e a empresa do seu empregador 
_______________________________________________  

_______________________________________________ 

                                              **Por favor, inclua: Transcrição do ensino médio 

VOLTE ESTE APLICATIVO AO SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO ANTES DE 9 de Abril de 
2021 

Como as bolsas são 
concedidas? 

O Comitê de Bolsas de Estudo, composto por membros da equipe da escola, seleciona os vencedores com 
base nos requisitos do doador e no mérito do candidato.O mérito é determinado por notas, envolvimento nas 
atividades da escola (clubes, esportes e escritórios de classe) e cidadania (conduta, esforço e frequência).O 
dinheiro da bolsa acadêmica é enviado diretamente ao aluno assim que o comprovante de inscrição em uma 
faculdade ou universidade aceitável e as cartas de agradecimento apropriadas forem recebidas pelo comitê da 
bolsa.Os prêmios comerciais são concedidos assim que as cartas de agradecimento são recebidas. 

O valor de uma bolsa nunca excederá o custo de seu uso 
proposto. 

Como um aluno solicita uma bolsa de estudos? Escolha uma inscrição no Guidance Office. Preencha 
com precisão e retorne antes da data-limite para a Sra. DeAlmeida no Escritório de Orientação. 

 


