
N.º processo 

DIVISÃO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

                                    Ficha de inscrição para o Programa Viver + 
                                                                     

Nome  

Morada  

Freguesia     Código Postal    

Contribuinte     Telefone   Telemóvel    Data nasc.  

BI/CC      Validade    Email  

FICHA DE INSCRIÇÃO

Habilitações:   Situação do candidato:   1º Emprego    DLD

Experiência Profissional:  

Área(s) a que se candidata (colocar por ordem de preferência: 1 a 6): 

 Autarquia  Ambiente  Cultura

 Desporto  Solidariedade Social

 Outra 

Conhecimento de línguas:  Sim    Não   Quais: 

Disponíbilidade a priviligiar:  Manhã    Tarde    Noite        

Já participou no Programa Viver +:  Sim    Não     Quando: 

Em que área(s)? 

Declaro que tenho conhecimento e aceito cumprir o Regulamento de medidas de apoio social – Póvoa Solidária.

Consentimento prévio para receber notificações através de telefone ou correio eletrónico, nos termos da legislação em vigor:   Sim   Não.

Consentimento prévio para fornecimento de dados pessoais no âmbito do RGPD:   Sim    Não.

Póvoa de Lanhoso,  

O(A) Candidato(a),
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Documentos a anexar:

  Fotocópia do documento de identificação pessoal do requerente e de todos os elementos do agregado 
familiar;

  Fotocópias do cartão de contribuinte do requerente, bem como, de todos os elementos do agregado 
familiar; 

  Atestado de residência com a composição do agregado familiar emitido, no máximo, há três meses, 
pela  Junta  de  Freguesia;  
Documento  comprovativo  de  todos  os  rendimentos  do  agregado  familiar  do  requerente, 
nomeadamente:

  Fotocópia da última declaração do IRS e demonstração da liquidação de IRS, ou declaração 
emitida pelo Serviço de Finanças comprovativo da isenção de entrega;

  Recibo  de  vencimento  reportado  ao  mês  anterior  à  data  de  entrada  do  requerimento,  dos 
elementos do agregado familiar;

  Fotocópia do último recibo da pensão auferida bem como declaração do Instituto da Segurança 
Social a mencionar o valor anual por referência ao ano transato, dos elementos que se encontrem 
nessa situação;

  Declaração do rendimento social de inserção, se for o caso, emitido pelo Instituto da Segurança 
Social, onde conste a composição do agregado familiar, o valor da prestação e os rendimentos 
para efeito de cálculo da mesma;

  Declaração emitida pelo Instituto de Emprego comprovativa da situação de desemprego, e da 
disponibilidade para integração profissional.

  No caso de isenção de entrega de IRS, devem ser entregues comprovativos de despesas de saúde e 
educação referente ao período em análise; 

  Comprovativo do Número de Identificação Bancária (NIB);

  Declaração,  sob  compromisso  de  honra  do  requerente,  da  veracidade  de  todas  as  declarações 
prestadas no requerimento de candidatura, em como não beneficia de qualquer apoio destinado ao 
mesmo fim, ou do que o mesmo é insuficiente, e de que não usufrui de quaisquer outros rendimentos 
para além dos declarados nos termos das alíneas anteriores;

  Declaração,  sob compromisso de honra do requerente,  de não divida,  à data da candidatura,  ao 
Município da Póvoa de Lanhoso;

  Declaração,  sob  compromisso  de  honra  do  requerente,  em  como  reúne  as  condições  para  se 
candidatar;

  Certidão ou outro documento comprovativo da matrícula no corrente ano letivo, no curso ministrado 
pelo estabelecimento de ensino secundário ou ensino superior;

  Documento comprovativo da classificação final das provas de avaliação para frequência do ensino 
superior dos “Maiores de 23 anos”, quando for o caso;

  Documento comprovativo de aproveitamento escolar no ano letivo anterior.

 Outros  documentos  comprovativos  de  situações  específicas  declaradas,  que  o  setor  da educação 
entenda necessários para a avaliação do processo de candidatura à bolsa de estudo;

  As fotocópias dos documentos têm de ser acompanhadas dos originais para que sejam validadas pelos 
serviços de que estão em conformidade com os mesmos;

  Fotocópia do cartão humanitário, quando aplicável.
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