NOVAS
INSCRIÇÕES

Crianças que vão
frequentar a Instituição
pela primeira vez

2 E 3 MAIO 2019
HORÁRIO DA SECRETARIA
2 de maio - das 8h às 19h
3 de maio - das 9h às 19h

Documentos a preencher no ato da inscrição
- Ficha de Inscrição (fornecida pela Instituição)
- Juntar fotocópia do comprovativo de morada (recibo de água, luz, etc.) ou emprego

Documentos a apresentar no ato da matrícula

NOTA: a inscrição deve ser efetuada no Equipamento mais próximo da área
de Residência ou Emprego. A ordem de inscrição não constitui critério de admissão.
A lista de utentes admitidos será afixada, em cada equipamento, no dia
17 de maio de 2019. A matrícula será efetuada entre 20 a 27 de maio de 2019.
Mod. CSPPRG/04.0
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- Duas fotocópias do documento de identificação
dos Responsáveis da criança/Encarregados de
Educação
- Declaração do horário de trabalho dos pais
(para prolongamento de horário, quando necessário)
- No caso de pais divorciados, entregar
fotocópia da pensão de alimentos ou do regime
de guarda partilhada
- Caso a guarda da criança seja partilhada, toda a
documentação solicitada tem que ser entregue
pelo pai e pela mãe
- No caso de situação de desemprego, entregar
comprovativo do subsídio auferido
- As situações de ausência de rendimento
terão que ser comprovadas pelas entidades
+ SEG
competentes
ÃO

I N SC R I Ç

- Ficha Individual (fornecida pela Instituição)
- Fotocópia dos três últimos recibos de
vencimento (Fevereiro, Março e Abril)
- Fotocópia da Declaração do IRS
- No caso de não entrega de IRS, entregar
Declaração Comprovativa da não Entrega IRS
emitida pelas Finanças
- Comprovativo de encargos com habitação
- Declaração médica (comprovando que pode
frequentar a Instituição)
- Fotocópia do boletim de vacinas
- Duas fotografias (tipo passe)
Duas
fotocópias
do
documento
de identificação do Utente (Cartão do Cidadão
ou Assento nascimento + número do Cartão de
Saúde + NIF + NISS)

60€

