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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA A CANDIDATURA AO APOIO EXTRAORDINÁRIO A 

ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR 

 
 

CANDIDATURA PARA O ANO LECTIVO 2017/2018. 

 

 

Boletim de Candidatura devidamente preenchido, com fotografia, assinado pelo aluno. 
 

 

1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS 

 

 - Fotocópia do Cartão de Cidadão ou de Bilhete de Identidade, Número de Identificação Bancária (NIB) e 

Número de Identificação Fiscal (NIF) do Candidato/a. 

 

2- SITUAÇÃO ESCOLAR 

 

 - Comprovativo de Matrícula /Inscrição no estabelecimento de ensino, relativo ao Ano Lectivo para o qual se 

está a candidatar. 

 

3- COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

 

 - Fotocópia do Cartão de Cidadão ou de Bilhete Identidade de todos os elementos do agregado familiar 

 

 - Confirmação feita na Junta de Freguesia ou União de Freguesias, no impresso de candidatura. 

 

 - Comprovativo de matrícula de irmãos/ãs estudantes, referente ao ano letivo de 2017/2018. 

 

4- RECEITAS E DESPESAS 

  

 - Fotocópia dos últimos 3 recibos de vencimento, de todos os elementos que aufiram rendimento. 

 

 - Fotocópia do recibo de pensão (aposentação ou reforma, velhice, invalidez, sobrevivência, pensão de 

alimentos) do ano de 2016. Na ausência de pensão de alimentos estipulada pelo Tribunal, deverá apresentar 

Declaração de Honra onde conste o valor mensal da mesma. 

 

 - Fotocópia do documento de subsídio de Desemprego/ ou Rendimento Social de Inserção. 

 

 - Declaração da Segurança Social, com extracto de remunerações de todos os elementos do agregado familiar 

em idade activa (16 anos, inclusive), incluindo o candidato, mesmo que não trabalhem ou nunca tenham 

trabalhado. 

- Fotocópia da Declaração de IRS completa, referente ao ano 2016, ou documento similar (ex.: rendimentos do 

estrangeiro) e respectivo comprovativo de entrega ou declaração da Repartição de Finanças a comprovar que 

não foi apresentada qualquer declaração, relativa a 2016. 

 

 - Fotocópia da Nota de Liquidação de 2016. 
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5- RENDIMENTOS ILÍQUIDOS 

 

 - Quando houver actividade independente/por conta própria (anexos B e C do IRS) ou situação de trabalhos 

esporádicos/sazonais ou situações de empregadas domésticas, apresentar estimativa de rendimentos. 

 

 - Fotocópia de Declaração de IRC, referente ao ano 2016, declaração anual e respectivos anexos. 

 

- Fotocópia de Declaração de Cessação de actividade, quando esta tenha tido cessada em 2016 ou 2017. 

 

5 - ENCARGOS COM HABITAÇÃO 

 

- Fotocópia do recibo de renda de casa e do respectivo contrato de arrendamento ou declaração da entidade 

bancária comprovativa de prestação mensal do empréstimo para aquisição/construção de habitação própria. 

 

6 - RIQUEZA BRUTA 

 

- Fotocópia do Imposto Municipal sobre Imóveis (2016) caderneta predial ou declaração da Repartição de 

Finanças a informar se há bens patrimoniais em norma de todos os elementos do agregado familiar. 

 

- Anexar cópias do registo de propriedade e livrete das viaturas/ou documento único automóvel. 

 

7- ENCARGOS MENSAIS DO CANDIDATO 

 

 - Anexar comprovativo do montante despendido com o alojamento (recibo de renda ou declaração do 

senhorio). 

 

 - Anexar comprovativo do montante despendido com o transporte. 

 

8- APOIO SOCIAL 

 

 - Anexar fotocópia do documento comprovativo do valor de bolsa e outros benefícios. 

 

9- ENCARGOS COM A SAÚDE DO AGREGADO FAMILIAR 

 

 - Declaração comprovativa de doença crónica ou prolongada emitida pelo Médico de Família, discriminando a 

medicação prescrita. A mesma deverá ser acompanhada dos recibos de farmácia dos últimos 2 meses. 

 

     INDEFERIMENTO DA CANDIDATURA 

 

 - Entrega fora de prazo. 

 

 - Candidatura incompleta ou impresso mal preenchido. 

 

 - Não reúnam as condições exigidas. 

 

 - Não entrega da documentação obrigatória. 

 

 


