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Exmo. Senhor Diretor, da FEUP

do Estatuto de TrabaLhador-Estudante para o ano Letivo de 20_/20_, encontrando-se na seguinte
situação e para o que junta os seguintes documentos:
Situação

E

E

Documentos anexos

E

Trabalhador ao serviço de
entidade privada.~
.

Declaração da entidade patronal, atualizada, assinada e devidamente
autenticada com carimbo ou assinatura reconhecida, com indicação do
E número de beneficiário da Segurança Social ou, em alternativa, declaração
~ -comprovativa de~nscrição na Caixa-de Previdência ou, ainda, mapa atualizado
de descontos para a Segurança Social.

.

Aposentações do requerente.

.
.

.

.
~

‘

E

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

Trabalhador do Estado ou de
entidade pertencente à
administração pública

Declaração de início/.reinício dehatividade emitida pela repartição de finanças,

—.

.

E

.

no ano desse início ou, nos anos seguintes, declaração de rendimentos da
qual não poderão figurar rendimentos nulos.

Trabalhador independente
~

.

J

.
.

Declaração comprovativa de inscrição
1 í~1:i~(-!r’-~Ar.~r
SegurançaiSocial. r
P RIO
L.

Frequência de curso de formação

E

E

profissional
ou programa
de com
ocupação tdmporária
de jovens
duração ≥ 6 meses
Estágio profissional, devidamente
identificado com tal, nos termos
da Portaria n.2 92/2011, de 28 de

Declaração da entidade responsável, devidamente autenticada com carimbo

E

ou assinatura reconhecida.

E

Cópia do contrato escrito do estágio profissional.

fevereiro

-

Gerentes ou administradores de

E

sociedades comerciais, pela
extensão dos deveres legais e

E

contratuais que assumem

E

Trabalhador da Universidade do
Porto

ou de isenção de inscrição na

Cópia certificada recente, relativa à sociedade em questão (disponível na
Conservatória do Registo Comercial), em que conste a designação para o
cargo e a respetiva duração, e cópia do Modelo 22 (declaração de
rendimentos).

E

Porto,

Dispensado de apresentar documentos de prova.

de

de

______

O Estudante,
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