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CANDIDATURA A ALOJAMENTO 

                  
                  

Fotografia 
(colada) 

    
   Unidade Orgânica: Serviços de Ação Social          Ano Letivo ____/____  

 
 

1 - IDENTIFICAÇÃO  
Nome: _______________________________________________________________________________________ 

Data de Nascimento ____/_____/__________ Nacionalidade _______________________________ Sexo |__| 

Nº Contribuinte _________________________                             
 

Documento de Identificação: _____________________________               

 

 

 
    4 – DADOS ACADÉMICOS 
 
    Nº de aluno ______________  Curso______________________________________________________ 

    Ano de Ingresso ______  Grau _____________________________ 
 

RESERVADO AOS SERVIÇOS 

Bolseiro � Residência: ____________ Mensalidade: ____________€ 
Entrada ____/_____/__________ 

Não Bolseiro � Quarto: _______________  
S a í d a ____/_____/__________ 

 

2 - CONTACTOS 

Telefone ______________________  Telemóvel _______________________ Telemóvel____________________ 

E-mail  _________________________________________________________________________________ 

3 – RESIDÊNCIA DO AGREGADO  FAMILIAR  
Rua, Av., etc. ______________________________________________________________________________________ 

Nº ___ Andar _________ Localidade ___________________________________Código Postal _________-_________  

5 – ELEMENTOS DA CANDIDATURA  

A que residência se candidata? 01/CA � 02/ESE �  03/ESA�   04/CSPSMM �  

 
Regime de Alojamento: Pensão completa (alojamento + almoço + jantar) � 
 Meia pensão (alojamento + jantar) � 
 Alojamento base � 
 Quarto conforto (quarto duplo incluí mini frigorífico 

e televisão) 
� 

 Serviços opcionais ________________________  
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      Em qual? ______________________________ 

 
Nº. de quarto que ocupou_______ 

 

 

 
 

 
     Juntamente com este requerimento devem ser entregues os seguintes documentos: 

• 2 Fotografias tipo passe para os candidatos à residência CA; 1 fotografia para os candidatos às restantes 

residências; 

• Fotocópia do Cartão Cidadão; 

• Fotocópia do IBAN e do BIC/SWIFT  

• Fotocópia do Modelo 3 IRS do ano anterior de todos os elementos ativos do agregado familiar. 

  
O requerente, 

_____________________________________ 

______/_____/_________ 

OBS:_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Já esteve alojado em alguma Residência dos SAS? Sim � Não � 
 

6 – BENEFÍCIOS SOCIAIS 
Efetuou candidatura a bolsa de estudo? Sim � Não �  

Caso seja aluno(a) bolseiro(a) indique o valor da bolsa de estudo que recebe: _______________€ 

7 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
Profissão dos pais: Pai ______________________________ Mãe ______________________________________ 

Origem: Conta de outrem � Conta própria �        Rendimentos auferidos no ano anterior________________€ 

Nº. de membros do agregado familiar |__|__| 

 
8 – AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO DIRETO EM CONTA 
IBAN |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__||__|__|__|__| 

BIC/SWIFT |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Por débito da conta acima mencionada queiram proceder ao pagamento das importâncias que lhe forem 

apresentadas por: 

SAS – Serviços de Ação Social do IPVC 

Assinatura do titular da conta _________________________________________ 

Declaro que tomei conhecimento do “Regulamento Interno das Residências”  e que, se pretender desistir 

deste meu pedido, terei de o fazer, por escrito, antes da afixação da lista de candidatos admitidos, ou no prazo 

de 5 dias após a notificação de admissão, sob pena de ficar sujeito ao pagamento das mensalidades durante o 

tempo em que o alojamento me estiver reservado. 


