Ficha de Alojamento
ANO LETIVO 2017 / 2018
A preencher pelos SAS/IPL:

Resultado

Data de admissão
foto colada

Mensalidade

Nº Quarto atribuído

(obrigatório)

ESCOLA/INSTITUTO
CURSO

ANO (que prevê ir frequentar)

Nome
Nº de Identificação Fiscal

Nº de BI/Cartão de Cidadão

Data de nascimento

Nacionalidade

Subsistema de Saúde

Nº Beneficiário

Morada do Agregado Familiar

Cod.Postal

-

Telefone

Concelho

Distrito

Telemóvel

E-MAIL
(letra legível - para contato oficial dos SAS/IPL)

Em caso de urgência contatar com (Nome)
Grau de Parentesco
Telefone

Telemóvel

Situação Académica
Declaro sob compromisso de honra que:
no ano letivo 2016/2017 estive inscrito(a) a

ECTS

e prevejo obter aproveitamento a

ECTS

no ano letivo 2017/2018 prevejo inscrever-me a

ECTS

Escola/Instituto
Curso

VSFF
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É a primeira vez que se candidata a alojamento?

Sim

Não

Quais os motivos porque solicita alojamento?

INFORMAÇÕES
1- O alojamento é atribuído a titulo excecional. Os estudantes que posteriormente se venha a verificar que não reúnem as condições
legalmente fixadas para atribuição de bolsa de estudo e alojamento, comprometem-se a sair da Residência caso a sua vaga seja necessária
para um estudante bolseiro/deslocado.
2- A admissão do candidato pela 1ª vez na RESAS implica a entrega obrigatória de Declaração Pessoal ou declaração/relatório do médico
de família ou assistente, onde conste nomeadamente, doenças que necessitem especial atenção (epilepsia, diabetes, alergias ou
outras). Deverá ainda constar na declaração informação sobre o programa de vacinação obrigatória e outras vacinas.
3 - O período de funcionamento da residência e para o qual é válido o presente pedido, reporta às datas indicadas no calendário
escolar do estabelecimento de ensino que frequenta.
4 - A residência encontra-se encerrada no mês de Agosto
5 - O pedido de alojamento é válido apenas para cada ano letivo, de acordo com a legislação em vigor.

DECLARAÇÃO
Declaro que tomei conhecimento das normas fixadas no Regulamento Geral da Residência disponível em www.sas.ipl.pt e
que em caso de incumprimento me comprometo a abandonar a Residência de imediato

Lisboa, ______,de________________de_______
O Candidato

(Assinatura igual ao BI/CC)
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