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Lista de tipo de documento
Tipo Documento

Descrição Documento Candidato

Ac. reg. poder paternal
Anulação de Matrícula
Ata de aprovação de contas
Atestado incapacidade
Atestado médico
Ausência de dívida nas finanças
Ausência de dívida na seg. social
Ausência encargos habitação
Ausência pais no agregado
Aut. Residência Permanente/Longa
duração/Estatuto de Igualdade de Direitos e
Deveres
Autorização segurança social
Autorização situação tributária
Boletim nascimento

Acordo de regulação do exercício do poder paternal
Comprovativo da anulação de matrícula emitido pelos serviços competentes
Ata de aprovação de contas da sociedade por quotas do ano 2019
Atestado de incapacidade emitido pela junta médica
Atestado médico comprovativo de doença crónica ou prolongada
Declaração emitida pelos serviços de finanças comprovativa da ausência de dívida
Declaração emitida pelos serviços da segurança social comprovativa da ausência de dívida
Declaração sob compromisso de honra onde deverá esclarecer a ausência de encargos com habitação
Declaração sob compromisso de honra onde deverá esclarecer o motivo da ausência dos pais no agregado familiar
Comprovativo de autorização de residência permanente/Residente de longa duração/Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres

Bolsas de formação
Caderneta predial
Certidão óbito
Certidão Registo Comercial
Cessação de atividade da cat. B
Cessação contrato trabalho
Cessação Sociedade
Comprovativo-Benefício anual transporte
Comprovativo de aluno institucionalizado
Comprovativo centro acolhimento/detido
Comprovativo Ordem Religiosa
Comprovativo divórcio
Comprovativo de Pagamento faseado
Comprovativo do IBAN
Contrato arrendamento
Contrato de trabalho

Comprovativo emitido pela entidade competente com o valor da bolsa de formação recebida em 2019
Caderneta predial
Certidão de óbito
Certidão de Registo Comercial (atualizada)
Cessação de atividade da categoria B
Cessação do contrato de trabalho
Cessação em IVA e IRC da sociedade
Comprovativo da passagem aérea ou marítima de ida e volta referente ao ano letivo 2020/2021
Declaração emitida pela instituição, devidamente autenticada e atualizada, onde se comprove desde quando está a cargo da instituição
Comprovativo do centro de acolhimento/detenção
Comprovativo da Ordem Religiosa
Comprovativo do divórcio
Comprovativo de Pagamento faseado
Comprovativo do IBAN com identificação do titular da conta
Contrato de arrendamento devidamente autenticado pelas Finanças
Contrato de trabalho

Consentimento para tratamento de dados pessoais (segurança social)
Consentimento para tratamento de dados pessoais (situação tributária)
Boletim de nascimento
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Contrato Erasmus +
Comprovativo de Pagamento faseado
Comprovativo do IBAN

Contrato Erasmus +
Comprovativo de Pagamento faseado
Comprovativo do IBAN com identificação do titular da conta

DA de IES referente ao IRC
Dados de Identificação Pessoal

IES - Declaração anual (rosto) e anexo A do ano 2019
Declaração sob compromisso de honra na qual conste a seguinte informação: Nome completo, data de nascimento, número de cartão de cidadão,
número de identificação fiscal (NIF) e número de identificação de segurança social (NISS)
Declaração sob compromisso de honra
Declaração da segurança social
Documentos ilegíveis
Documentos irrelevantes
Documentos dos restantes elementos do agregado familiar não declarados
E-mail enviado pelo requerente
Extrato de remunerações registadas na segurança social
Comprovativo da renda social do ano 2019
Comprovativo da renda apoiada do ano de 2019
Declaração emitida pelas finanças com as datas de início, reinício de cessação e atividade
Informação Académica
Inicio de atividade categoria B
Imposto municipal sobre imóveis

Declaração de honra
Declaração da segurança social
Documentos ilegíveis
Documentos irrelevantes
Docs restantes elementos agre. fam.
E-mail
Extrato de remunerações
Habitação Social
Renda Apoiada
Histórico Categoria B
Informação Académica
Inicio de atividade categoria B
IMI
IRS estrangeiro
Morada Fiscal
Não inscrito na Segurança Social
Oposição
Outras Bolsas
Outros documentos
Pagamento dívida prestações finanças
Pagamento dívida prestações seg. social

Declaração de IRS de 2019 do estrangeiro
Declaração emitida pelas finanças comprovativa da morada fiscal à data da submissão do requerimento de bolsa de estudo
Declaração em como não consta inscrito na segurança social
Oposição
Comprovativo do valor recebido, no ano civil de 2019, referente a bolsas atribuídas por outras entidades
Outros documentos
Documento emitido pelas finanças no qual comprove que está a proceder ao pagamento da dívida em prestações nas condições e termos
autorizados
Documento emitido pela segurança social no qual comprove que está a proceder ao pagamento da dívida em prestações nas condições e termos
autorizados
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Tipo Documento

Descrição Documento Candidato

Património Mobiliário
Património Mobil. correção
rendimentos
Recibos pensões (montante anual)
Recibos vencimento
Recibos verdes
Reclamação
Regularização da dívida nas finanças
Regularização da dívida na seg. social
Renda Apoiada
Relatório de Entrevista
Renda de alojamento
RSI
Requerimento análise abrigo artigo
32º
Requerimento candidatura fora de
prazo
Retenção na Fonte
Sem descontos na Segurança Social
Sit. económica agregado

Declaração sob compromisso de honra onde deve quantificar o valor do património mobiliário do agregado a 31 de Dezembro de 2019.
Declaração sob compromisso de honra onde deve quantificar o valor do património mobiliário do agregado “à data de … (ver campo de
observações)”.
Comprovativo do montante anual recibo de pensões de 2019
Recibos de vencimento
Recibos verdes
Reclamação
Documento emitido pelas finanças no qual comprove a regularização da dívida
Documento emitido pela segurança social no qual comprove a regularização da dívida
Comprovativo da renda apoiada do ano de 2019
Relatório de Entrevista
Recibo de renda de alojamento em aulas referente ao ano letivo 2020/2021
Comprovativo emitido pela segurança social no qual conste o montante recebido de Rendimento Social de Inserção em 2019
Requerimento análise abrigo artigo 32º
Requerimento candidatura fora de prazo

Situação Profissional
Sit. profiss. trab. independente

Declaração de retenção na fonte de 2019 emitida pela entidade patronal
Declaração em como não efetua descontos para a segurança social
Declaração sob compromisso de honra a esclarecer a situação económica do agregado familiar: recurso a poupanças e/ou ajudas de terceiros
(deve mencionar o valor anual de 2019)
Declaração sob compromisso de honra a esclarecer a situação profissional (enviar comprovativos)
Declaração sob compromisso de honra a esclarecer a situação profissional como trabalhador independente (enviar comprovativos)

Subsídio agricultura

Comprovativo do IFAP dos subsídios agrícolas recebidos em 2019 ou comprovativo em como não recebeu

Subsídio desemprego

Comprovativo do subsídio de desemprego de 2019

Subsídio doença
Subsídio Social de Mobilidade

Comprovativo do subsídio de doença de 2019
Comprovativo emitido pelos CTT/Agência de viagens com valor do subsídio de mobilidade atribuído aos cidadãos beneficiários, no âmbito dos
serviços aéreos entre o Continente e a Região Autónoma dos Açores e da Madeira
Regularização de valores indevidamente recebidos

Regularização de valores
indevidamente recebidos
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