REQUERIMENTO PARA CONCESSÃO DO ESTATUTO DE TRABALHADOR-ESTUDANTE

DESPACHO DIRETOR
AUTORIZADO/NÃO AUTORIZADO

Exmo. Senhor Diretor da FCNAUP:
O/A estudante _________________________________________________________,
nº_______________ vem requerer a concessão do Estatuto de Trabalhador-Estudante,
para o ano letivo 201__/201___, entregando os seguintes documentos comprovativos
da sua atual situação profissional:
Situação Profissional
Contratado em funções
públicas ou a exercer
funções numa instituição
pública (CIT)
Trabalhador ao serviço de
entidade privada

Trabalhador Independente

Frequência de cursos de
formação profissional ou de
programas de ocupação
temporária
de
jovens
(duração igual ou superior a
6 meses)
Desemprego involuntário
Estudantes a quem já tinha
sido reconhecido o estatuto
e que se encontrem em
situação de desemprego
involuntário.

Documentos Entregues
Declaração do respetivo serviço, devidamente assinada pelo responsável e
marcada com selo branco, contendo obrigatoriamente o número de identificação
da Segurança Social ou número de subscritor da Caixa Geral de Aposentações do
requerente.
Declaração da entidade patronal, atualizada, assinada e devidamente autenticada
com carimbo ou assinatura reconhecida, com indicação do número de beneficiário
da Segurança Social ou, em alternativa, declaração comprovativa de inscrição na
Caixa de Previdência ou, ainda, mapa atualizado de descontos para a Segurança
Social..
Declaração de início/reinício de atividade emitida pela Repartição de Finanças, no
ano desse início ou, nos anos seguintes, declaração de rendimentos da qual não
poderão figurar rendimentos nulos; e declaração comprovativa de inscrição ou de
isenção de inscrição na Segurança Social.
Declaração da entidade responsável, devidamente autenticada com carimbo ou
assinatura reconhecida, contendo indicação da respetiva duração.

Declaração de inscrição no centro de emprego, a apresentar no prazo de trinta dias
a contar do facto.

NOTA: Todos os documentos têm que estar devidamente assinados e carimbados pelas respectivas
instituições (Segurança Social/Finanças/Entidade Patronal/IEFP)
FCNAUP, ____________ de ____________ de 201___ .
O(a) Estudante __________________________________________________________
Informação dos Serviços Académicos: reúne/ não reúne as condições legais para concessão do
estatuto requerido.
O(a) funcionário(a) _______________________________________________________
(Este requerimento tem que ser entregue com a respetiva documentação no ato da
matrícula/inscrição ou até 20 dias úteis após a referida matrícula/inscrição)

