Requerimento para atribuição de apoios sociais
 Identificação da ação
Designação da Ação
Data de início

Data de fim

 Identificação do formando (m/f)
Nome (completo)
Documento de Identificação N.º
Data de Validade
Morada
Código Postal
E-mail
Situação face ao emprego:
Desempregado

Tipo
Data de Nascimento
Localidade
Contacto telefónico

NEET (desempregado com idade entre os 15 e os 29 anos de idade)

Desempregado com subsídio de desemprego
Desempregado com RSI

Desempregado com subsídio social de desemprego

Desempregado com Pensão ___________________________

 Apoios requeridos (assinalar com um X)
3.1

Bolsa de Formação

3.2

Transporte: Despesa / Subsídio no valor de _______________ €.

3.3

Acolhimento de dependentes a cargo

Bolsa de Profissionalização

Bolsa para material de estudo: Escalão A

ou Escalão B

• Inscrição, no valor de _______________ €.
• Subsídio, no valor de _______________ €, relativo ao(s) seguinte(s) dependente(s) a cargo:
Nome
Nome

Parentesco
Parentesco

N.º CC/NISS
N.º CC/NISS

3.4 Alojamento (não acumulável com subsídio de transporte)
Subsídio de alojamento no valor de ____________ €.

 Pedido de deferimento
Eu, formando acima identificado, peço deferimento para os apoios sociais supra identificados, juntando, para o efeito os documentos
comprovativos.
Tomo conhecimento que no caso de não apresentar os comprovativos nas condições legalmente requeridas, no prazo máximo de 10 dias úteis
após a apresentação deste requerimento ou mensalmente nos prazos estabelecidos pelo centro, se considera suspensa a atribuição do(s)
apoio(s) ou o seu processamento, até à sua regularização.

______________, ______ de _________________ de________ .......................................................................................
(Assinatura)

 Parecer/Autorização
Encontram-se reunidos os pressupostos para que no âmbito da CN
nº3/2017 de 7 de Abril, possa beneficiar dos apoios solicitados.

Visto,
Ao que se informa, concordo e autorizo.

À consideração superior,
B -_______________
T -_______________
A -_______________

______________________
O Técnico Superior

____/_____/_____

______________________________
O Diretor do Centro

____/_____/_____

Documentos a apresentar em função do apoio requerido
Bolsa de Formação, de Profissionalização e material de estudo
Histórico atualizado da carreira contributiva da Segurança Social e/ou Declaração da Segurança
Social, comprovativa do direito ou da cessação das prestações de subsídio de desemprego,
subsídio social de desemprego, rendimento social de inserção ou prestações de que seja
beneficiário. Estes documentos podem ser obtidos através do portal da Segurança Social Direta ou em qualquer
serviço de atendimento da Segurança Social.
Nota: Esta declaração pode ser substituída por documento da Segurança Social, que comprove a situação do
beneficiário, a atribuição ou cessação da prestação ou documento emitido pelo IEFP, I.P.

Bolsa para material de estudo
Declaração da Segurança Social, comprovativa do direito ao abono e do respetivo escalão. Esta
declaração pode ser obtida através do portal da Segurança Social Direta ou em qualquer serviço de atendimento da
Segurança Social.
Despesas de transporte
Comprovativo do local de residência (ex.: fotocópia de recibo da água, luz ou telefone) ou
Atestado da Junta de Freguesia;
Comprovativo do valor da despesa (este documento deve estar preenchido com os dados de identificação do
formando, obrigatoriamente com o NIF e o trajeto realizado, quando aplicável).

Subsídio de transporte
Comprovativo do local de residência (ex.: fotocópia de recibo da água, luz ou telefone) ou um
Atestado da Junta de Freguesia;
Declaração emitida por empresa transportadora da região ou um Atestado da Junta de
Freguesia (atestando a inexistência de transporte público ou rede de transportes compatível com o horário da
formação e, se possível, indicando uma estimativa do custo do trajeto ou o número de Km de distância entre o local de
residência e o local de formação).
(outro que seja considerado necessário para justificar a atribuição do apoio, como por exemplo, o horário de
funcionamento do estabelecimento de acolhimento dos menores a cargo do/a formando/a, ou documento
complementar dos horários da transportadora ou dos Km de distância entre o local de residência e o local de formação,
obtido por qualquer via, designadamente com recurso a informação obtida por via eletrónica)

Subsídio de acolhimento
Atestado da Junta de Freguesia (comprovativo da composição e identificação do agregado
familiar) ou Declaração do IRS;
Declaração da entidade de acolhimento, comprovando a inscrição e a frequência, bem como o
valor da mensalidade atribuída e outras despesas de caráter obrigatório.
Subsídio de alojamento
Comprovativo do local de residência (ex.: fotocópia de recibo da água, luz ou telefone) ou um
Atestado da Junta de Freguesia;
Declaração da empresa que assegura os transportes na região ou um atestado da Junta de
Freguesia, comprovando que não existe rede ou horário de transportes compatível com o
horário da formação;
Declaração do locador com a respetiva identificação, morada, custo do alojamento, duração do
período de arrendamento e referência à exigência ou dispensa de pagamento durante os
períodos de interrupção para férias.
Nota: * Para efeitos de verificação administrativa da elegibilidade dos apoios aplicáveis aos ativos empregados, é necessário que o
candidato apresente um comprovativo do seu período normal de trabalho (declaração da entidade empregadora ou cópia do
contrato de trabalho com o horário de trabalho)

