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Template de Informação

Despacho:
O Reitor/O Administrador/O Diretor/O Vice-Reitor

Despacho: Concordo nos termos e com os fundamentos da informação.
À consideração do Ex.mo Senhor Reitor/Administrador/Diretor/Professor Doutor
A Dirigente Intermédia de 1º grau
Serviço de Recursos Humanos

Despacho: Concordo nos termos e com os fundamentos da informação.
À consideração da Dirigente Intermédia de 1º grau do Serviço de Recursos Humanos
A Dirigente Intermédia de 2º grau
Unidade de Recrutamento de Recursos Humanos

Inf. Nº: (Referência SGAP)
Data: (dia) de (mês) de (ano)
Remetente:
Autor:
Assunto:
Enquadramento legal:
Apreciação e conclusão:

(Nome e apelido)
Serviço de Recursos Humanos
Serviços Partilhados da Universidade do Porto
Praça Gomes Teixeira, 4099-002 Porto
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Template de Ofício

Ex.mo Senhor

V. REFERÊNCIA

V. COMUNICAÇÃO

N. REFERÊNCIA

DATA

…

…

…

…

ASSUNTO: Template informação SPUP

Texto do corpo do documento…

Com os melhores cumprimentos,

Cargo

(Nome sem título)

UGORL/UPCD/SRH/NRBS
Sigla do nome

Ex.mo Senhor

V. REFERÊNCIA

V. COMUNICAÇÃO

N. REFERÊNCIA

DATA

…

…

…

…

ASSUNTO: Template informação Reitoria

Texto do corpo do documento…

Com os melhores cumprimentos,

Cargo

(Nome sem título)

UGORL/UPCD/SRH/NRBS
Sigla do nome

Pedido de Acumulação de Funções Docentes

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
DOCENTES

Nome: _______________________________________________________________________________________________________
Categoria profissional: _________________________________ Regime: Tempo Integral

Dedicação exclusiva

UO / SA / DEP. / SERV. : _______________________________________________________________
Solicita autorização para acumulação de funções:
Função a desempenhar: _______________________________________________________________________________
Horário de trabalho na atividade a acumular: _______________________ (anexar documento comprovativo)
Local de exercício da atividade a acumular: ________________________________________________________________
Remuneração / honorários a auferir (se existir): _______________________________________________________________________
Descrição do trabalho a realizar incluindo a fundamentação da inexistência de conflito entre as funções a desempenhar:

Declara que se compromete a cessar de imediato a atividade de acumulação no caso de ocorrência de superveniente de conflito:
Assinatura do/a requerente: _________________________________

Data:

/

/

Informação do serviço de recursos humanos:

Legislação Aplicável: Regulamento de acumulação de funções da U.Porto (aprovado pelo Conselho de Gestão em 19.05.2011.
Alterado pelo Conselho de Gestão em 12.04.2012) disponível em:
https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_geral.ver?pct_pag_id=2455&pct_parametros=p_pagina=2455&pct_grupo=2068#2068

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
DOCENTES

Em condições de ser deferido

Não está em condições de ser deferido

/

Assinatura: _________________________________

Data:

Parecer do Departamento /Diretor do Ciclo de estudos: Favorável

Não favorável

Assinatura: _________________________________

Data:

/

/

/

Legislação Aplicável: Regulamento de acumulação de funções da U.Porto (aprovado pelo Conselho de Gestão em 19.05.2011.
Alterado pelo Conselho de Gestão em 12.04.2012) disponível em:
https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_geral.ver?pct_pag_id=2455&pct_parametros=p_pagina=2455&pct_grupo=2068#2068

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
DOCENTES

Parecer do Conselho Científico: Favorável

Não favorável

Assinatura: _________________________________

Data:

Parecer do Diretor da Unidade Orgânica / Serviço Autónomo: Favorável

Assinatura: _________________________________

Deliberação do órgão de gestão/órgão de governo: Deferido

Assinatura: _________________________________

Data:

/

/

Não favorável

/

/

/

/

Indeferido

Data:

Legislação Aplicável: Regulamento de acumulação de funções da U.Porto (aprovado pelo Conselho de Gestão em 19.05.2011.
Alterado pelo Conselho de Gestão em 12.04.2012) disponível em:
https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_geral.ver?pct_pag_id=2455&pct_parametros=p_pagina=2455&pct_grupo=2068#2068

Pedido de Acumulação de Funções Não Docentes

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
NÃO DOCENTES
Nome: _________________________________________________________________________________________________________
Categoria profissional:
UO / SA / DEP. / SERV. : ___________________________________________________________________________________________
Solicita autorização para acumulação de funções:
Função a desempenhar: _______________________________________________________________________________
Regime de Trabalho: ________________________________ Tipo de Vínculo: ____________________________________
Horário de trabalho na atividade a acumular: _______________________ (anexar documento comprovativo)
Local de exercício da atividade a acumular: ________________________________________________________________
Remuneração / honorários a auferir, se existir: ________________________________________________________________________
Descrição do trabalho a realizar incluindo a fundamentação da inexistência de conflito entre as funções a desempenhar:

Declara que se compromete a cessar de imediato a atividade de acumulação no caso de ocorrência de superveniente de conflito:
Assinatura do/a requerente: _________________________________
Data

/

/

Informação do serviço de recursos humanos:

Legislação Aplicável: Regulamento de acumulação de funções da U.Porto (aprovado pelo Conselho de Gestão em 19.05.2011.
Alterado pelo Conselho de Gestão em 12.04.2012) disponível em:
https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_geral.ver?pct_pag_id=2455&pct_parametros=p_pagina=2455&pct_grupo=2068#2068

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
NÃO DOCENTES

Em condições de ser deferido

Não está em condições de ser deferido

Assinatura: _________________________________

Parecer do Superior Hierárquico: Favorável

Data:

/

/

Data:

/

/

Não favorável

Assinatura: _________________________________

Legislação Aplicável: Regulamento de acumulação de funções da U.Porto (aprovado pelo Conselho de Gestão em 19.05.2011.
Alterado pelo Conselho de Gestão em 12.04.2012) disponível em:
https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_geral.ver?pct_pag_id=2455&pct_parametros=p_pagina=2455&pct_grupo=2068#2068

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES
NÃO DOCENTES
Parecer do Diretor da Unidade Orgânica / Serviço Autónomo: Favorável

Assinatura: _________________________________

Deliberação do órgão de gestão/órgão de governo: Deferido

Assinatura: _________________________________

Não favorável

/

Data:

/

Indeferido

Data:

/

/

Legislação Aplicável: Regulamento de acumulação de funções da U.Porto (aprovado pelo Conselho de Gestão em 19.05.2011.
Alterado pelo Conselho de Gestão em 12.04.2012) disponível em:
https://sigarra.up.pt/up/pt/conteudos_geral.ver?pct_pag_id=2455&pct_parametros=p_pagina=2455&pct_grupo=2068#2068

Pedido de equiparação a bolseiro

PEDIDO DE EQUIPARAÇÃO A BOLSEIRO

Nome:
Categoria profissional:
Departamento / Subunidade Orgânica/Serviço:
Solicita autorização para equiparação a Bolseiro com

sem

vencimento; no país

Se no país, localidade:

no estrangeiro

(anexar justificação)

Se no estrangeiro, país:

Motivo da Deslocação:
Início da equiparação:

Fim da equiparação:

/ /

Garantia do Serviço Docente (se exigível pela unidade orgânica): Existe

Não existe

Informação do substituto (quando exista e se exigível pela unidade orgânica): Aceito

/ /

Dispensada
Não aceito

Assinatura do Substituto (se aplicável): _________________________________
Informação financeira (se aplicável): ___________________________________
Pretende

/ não pretende

subscrever seguro

Declara não se encontrar em situação de impedimento para o
gozo da equiparação, designadamente férias ou outra licença:

Assinatura do/a requerente: _________________________________

Data:

/

/

Informação do serviço de recursos humanos:

Data:

/

/

Em condições de ser deferido

Não está em condições de ser deferido

Assinatura: _________________________________

Parecer do/a Diretor/a do Ciclo de estudos (se aplicável): Favorável

Não favorável

Assinatura: _________________________________

Data:

/

/

Parecer do/a Presidente da Subunidade/Departamento/Serviço (se aplicável): Favorável
Assinatura: _________________________________

Data:

Parecer do/a Presidente do Conselho Científico (se aplicável): Favorável
Assinatura: _________________________________
Deliberação do órgão de gestão/órgão de governo: Deferido
Assinatura: _________________________________

/

/

Não favorável

Data:

/

/

/

/

Indeferido
Data:

Não favorável

Certificado de incapacidade temporária para o trabalho por estado de doença
de funcionário público/ agente administrativo

CERTIFICADO DE INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
PARA O TRABALHO POR ESTADO DE DOENÇA DE
FUNCIONÁRIO PÚBLICO/ AGENTE ADMINISTRATIVO
Identificação e Declaração do Médico
Nome do Médico

N.º

Portador da Cédula Profissional

Médico
convencionado:
ADSE

emitida pela Ordem dos Médicos, declara por sua honra profissional que observou o doente,

ADM

cuja identidade confirma, tendo verificado que o mesmo se encontra em estado de doença:

SSMJ

Incapacitante para a sua actividade profissional

SADPSP

Exigindo cuidados inadiáveis

SADGNR

Identificação do Funcionário/Agente e do Familiar Doente
Funcionário/Agente:

Data de Nascimento
Funcionário/Agente

ADSE

Familiar Doente

ADM

Parentesco

N.º B.I. do Doente

SSMJ
Nome do B.I do Doente

SADPSP

N.º de Beneficiário do subsistema público de saúde

SADGNR

Elementos Relativos à Situação de Doença
Classificação da Situação
Doença Natural
Doença Prolongada
(Art.º 49.º do DL n.º 100/99, de 31/03)

Doença Directa

Período de Incapacidade

A doença implica a
permanência no domicílio?

Inicio
Termo

Sim

N.º de Dias

Não

Rubrica do Médico

Assistência a Familiares
Assistência a Filhos
Menores de 10 Anos

Ausência do Domicílio

Internamento

Sim
Não

Autenticação
A informação clínica que fundamenta a presente declaração está anotada e guardada no processo clínico

ETIQUETA DO
ESTABELECIMENTO DE
SAÚDE

Local do Arquivo/
N.º do Processo

ETIQUETA DO MÉDICO
Data

ASSINATURA DO MÉDICO
Deste formulário deve ser extraído um exemplar destinado a ser apresentado ao serviço onde o funcionário ou agente
exerce funções, podendo ser extraídos outros quando necessário.

Declaração compromisso de honra

DECLARAÇÃO

Nome completo, portador/a do cartão do cidadão n.º número, com validade até
/

/

, declaro sob compromisso de honra que selecione por favor um item

relativamente à minha atividade como docente convidado da/o selecione por favor um item no
ano letivo de

/

/

/

.

Assinatura:

Formulário de Participação do Acidente em Serviço (anexo I)

PARTICIPAÇÃO (1) E QUALIFICAÇÃO DO ACIDENTE DE TRABALHO (2)
Anexo I
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO OU ORGANISMO
Designação: UNIVERSIDADE DO PORTO
Morada: PRAÇA GOMES TEIXEIRA – 4099-002 PORTO – PORTUGAL
Para futuro contacto: Tel.: +351 222 408 127 E-mail: recursoshumanos@sp.up.pt
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR A EXERCER FUNÇÕES PÚBLICAS
Nome:
Data Nascimento __/__/____ NIF _____________________ Nacionalidade ___________________
Morada ___________________________________________________________________________
Cód. Postal ______-________ Localidade ____________________ Tel. ______________________
Categoria profissional: ______________________ UO / Departamento/serviço onde exerce
funções: _________________________________________________________________________

DESCRIÇÃO DA OCORRÊNCIA
Acidente

Incidente

Hora: _____h____ m

Acontecimento perigoso

Data: ___/ ___ / _____

Hora relativa: _____h____ m (N.º horas trabalhadas até á ocorrência do

acidente)
Local: ___________________________________________________________________________
Circunstâncias da ocorrência (breve descrição da ocorrência, com indicação do trabalho ou ação
que realizava na altura, e caso se aplique, do objeto ou elemento que provocou a lesão, e qual a
causa):

(1) Para fazer a participação de acidente em serviço dispõe de dois dias úteis.
(2) Para Trabalhadores a Exercer Funções Públicas – Regulado pelo Decreto-lei n.º 503/99 de 20 de
novembro, com as alterações dos artigos 1.º, 2.º e 9.º da Lei n.º 59/08, de 11 de setembro (RCTFP).

Testemunhas (indicação não obrigatória):

O Declarante: _________________________________________ Data: ___/ ___ / _____

O SUPERIOR HIERÁRQUICO:

Assinatura: ___________________________________________ Data: ___/ ___ / _____
QUALIFICAÇÃO E DESPACHO AUTORIZADOR DE DESPESAS
Face aos elementos constantes da participação e aos elementos fornecidos pelo competente
serviço de saúde, qualifico como acidente em serviço ocorrido em ___ / ___/ _____/ e autorizo as
despesas dele resultantes.
O Diretor do SPUP,
_________________________________________________ ___/ ___ / _____

Boletim de Acompanhamento Médico (anexo II)

ANEXO II
Boletim de Acompanhamento Médico
Trabalhador
Nome _______________________________________________________________________________________
Sexo M/F

Data de Nascimento

Bilhete de Identidade

Beneficiário nº

_

Morada: ___________________________________________________________________________________
Código Postal

Localidade _______________________________________________

Telefone
Categoria ____________________________________ Funções _______________________________________
Órgão ou Serviço
Designação __________________________________________________________________________________
Morada: ___________________________________________________________________________________
Código Postal

Localidade __________________________________________________

Telefone

Fax

Atendimento médico
Estabelecimento de Saúde ______________________________________________________________________
Data

Horas

Minutos

________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Circunstâncias da ocorrência:

___________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Sintomatologia e lesões diagnosticadas:

______________________________________________________________
Deve ser seguido em:

Internamento

Incapacidade Temporária:

Absoluta

Consulta externa

Centro de saúde

Parcial

Na Incapacidade Parcial indique as restrições ao exercício da actividade habitual
__________________________________________________________________________

________________________________________________________

O Médico

___________________
Céd. Prof.

Internamento

Hospital ___________________________________
Inicio do internamento
Deve ser seguido em : Consulta externa
Incapacidade:

Temporária parcial

Serviço ___________________________________
Fim do Internamento

Centro de saúde

O Médico

Temporária absoluta

__________________
Céd. Prof.

Na Incapacidade Parcial indique as restrições ao exercício da actividade habitual

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Consulta Externa
Hospital ____________________________________
Data da consulta

Nova consulta

Serviço ___________________________________
Incapacidade temporária

O Médico

parcial

absoluta

_____________________

parcial

absoluta

_____________________

parcial

absoluta

_____________________

parcial

absoluta

_____________________

parcial

absoluta

_____________________

parcial

absoluta

_____________________

Na Incapacidade Parcial indique as restrições ao exercício da actividade habitual

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Médico de Família / Médico Assistente
Centro de Saúde
______________________________________________
Médico do sector privado
Céd. prof.
Data da consulta

Nova consulta

O Médico

Incapacidade temporária
parcial

absoluta

_____________________

parcial

absoluta

_____________________

parcial

absoluta

_____________________

parcial

absoluta

_____________________

parcial

absoluta

_____________________

Na Incapacidade Parcial indique as restrições ao exercício da actividade habitual

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Alta

Junta Médica
A.D.S.E.

Volta em

A.D.S.E.

Volta em

Incapacidade: Temporária parcial
Temporária absoluta

Data:
Incapacidade:

Sem incapacidade
Permanente parcial de: .........%
Permanente absoluta

Na Incapacidade Parcial indique as restrições ao exercício da actividade habitual
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

O Presidente da Junta Médica

O Médico ou o Presidente da Junta Médica

___________________________________

___________________________________

Formulário de participação de acidente de trabalho e instruções de
preenchimento

PARTICIPAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
(Área a preencher pelo segurador)

Código do segurador

Nº de identificação do acidente
Ano

Nº de ordem

DADOS DO SEGURADOR OU ENTIDADE EQUIPARADA
1. Nome do segurador
DADOS DO TOMADOR DE SEGURO OU ENTIDADE EMPREGADORA
2. Nº da Apólice
3. Tipo

1.Entidade empregadora privada

2.Trabalhador independente

3.Entidade empregadora pública

4. Nome
5. Nº de Identificação Fiscal (NIPC ou NIPS)
6. Endereço da unidade local (estabelecimento)
7. Código postal da unidade local (estabelecimento)

-

8. País da unidade local (estabelecimento)
9. Distrito ou Ilha / Município da unidade local (estabelecimento)
10. Telefone / Telemóvel
11. Endereço de correio eletrónico
12. Atividade principal da unidade local (estabelecimento)
13. Total de pessoas ao serviço na empresa
14. Total de pessoas ao serviço na unidade local (estabelecimento)
15. IBAN Tomador de Seguro/Entidade Empregadora
No caso de o sinistrado ser trabalhador de uma empresa de trabalho temporário mas desempenhar funções numa entidade utilizadora dos seus
serviços, especifique, em relação a esta última:
16. Nome
17. Nº de Identificação Fiscal (NIPC ou NIPS)
18. Código postal da unidade local (estabelecimento)

-

19. Atividade principal da unidade local (estabelecimento)
IDENTIFICAÇÃO DO SINISTRADO
20. Nome
21. Telefone / Telemóvel
22. Endereço da residência
23. Código postal

-

24. País
25. Sexo

1.Masculino

2.Feminino

26. Data de nascimento

27. Data de admissão ao serviço
Ano

Mês

Dia

Ano

Mês

Dia

28. Nacionalidade
29. Estado civil legal

1.Solteiro

2.Casado

3.Em união de facto

4.Divorciado

5.Viúvo

30. Nº de dependentes a cargo
31. Nº de Identificação Fiscal (NIPS)
32. Nº de Identificação da Segurança Social
33. IBAN do Sinistrado
34. Relação do sinistrado com o tomador de seguro ou com a entidade empregadora
1.Administrador
35. Situação na profissão

2.Gerente

3.Familiar

4.Trabalhador

9.Outro tipo

1.Empregador
2.Trabalhador por conta própria/trabalhador independente com trabalhadores ao serviço
3.Trabalhador por conta própria/trabalhador independente sem trabalhadores ao serviço
4.Trabalhador familiar não remunerado
5.Trabalhador por conta de outrem (exceto estagiários, aprendizes e praticantes)
6.Membro ativo de cooperativa de produção
7.Estagiário ou aprendiz com vínculo à empresa
8.Praticante com vínculo à empresa
9.Outra situação

36. Tipo de vínculo à empresa

1.Contrato de trabalho sem termo
2.Contrato de trabalho com termo certo (excepto trabalho temporário)
3.Contrato de trabalho com termo incerto (excepto trabalho temporário)
4. Outros (incluindo trabalho temporário)

37. Período normal de trabalho

1.Tempo completo

38. Período em que ocorre o acidente

2.Tempo parcial

1.Período normal de trabalho diurno
2.Prestação de trabalho suplementar
3.Prestação de trabalho noturno
4.Prestação de trabalho por turno diurno

39. Nº de horas semanais habitualmente trabalhadas

5.Prestação de trabalho por turno noturno
6.Prestação de trabalho por turno rotativo
7.Intervalo de descanso
8.Fora do tempo de trabalho

,

40. Profissão
41. Nº de empregado
42. Departamento onde trabalha
43. Retribuição base

€

45. Subsídio de refeição

€
€

46. Outras retribuições (mês)
48. Subsídio de Natal

€

44. Periodicidade

1.Mensal

2.Semanal

3.Diária

4.Horária

47. Nº de meses
€

49. Subsídio de férias

€

50. Retribuição líquida

No caso de se verificar alguma das seguintes situações, indique o montante das retribuições:
51. Se a retribuição não for regular, indique a média mensal dos últimos 12 meses

€

52. Se o sinistrado for aprendiz ou tirocinante, indique a retribuição média mensal dos oficiais da mesma categoria

€

53. Se o sinistrado for menor de 18 anos e não for aprendiz ou tirocinante, indique a retribuição média mensal
dos trabalhadores maiores não qualificados

€

54. Desde quando aufere a retribuição citada
Ano

Mês

Dia

PARTICIPAÇÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO
IDENTIFICAÇÃO DO ACIDENTE
55. Data do acidente

56. Hora do acidente
Ano

Mês

Dia

Horas

Minutos

57. Data e hora em que deixou de trabalhar em consequência do acidente
Ano

58. Onde ocorreu o acidente

Mês

Dia

Horas

Minutos

1.No estabelecimento
2.Em serviço no exterior do estabelecimento e no tempo de trabalho
3.No trajeto (isto é, no percurso habitual entre a residência e o local de trabalho ou vice versa)

59. Em que país
60. Se ocorreu em Portugal, especifique Distrito ou Ilha / Município
61. Especifique o local do acidente

62. Dono de obra
(Morada, ou no caso de seguro agrícola, nome da propriedade)

(nome do dono de obra, no caso de seguro de construção)

63. Quem prestou ou prestará os primeiros socorros
64. Localidade da prestação dos primeiros socorros
65. Foi hospitalizado

1.Sim

(Se sim, responda à questão 66)

2.Não

66. Em que estabelecimento hospitalar
67. Nº de vítimas do acidente
68. Intervenção de meios de transporte

1.Sem intervenção de meios de transporte
2.Veículo de duas rodas não motorizado
3.Veículo de duas rodas motorizado
4.Veículo ligeiro

5.Veículo pesado (mercadorias ou passageiros)
6.Veículo de carris (metro, comboio, elétrico)
9.Outro meio de transporte (barco, avião, etc.)

69. Matrícula do veículo em que seguia o sinistrado, se foi acidente de viação
70. O acidente teve intervenção de terceiros

1.Sim

(Se sim, responda às questões 71 a 77)

2.Não

71. Nome
72. Endereço da residência
73. Código postal

-

74. País

75. Matrícula

76. Segurador

77. Nº da Apólice
78. Houve intervenção da autoridade?
79. Qual a autoridade

1.Sim

1. PSP

2. GNR

(Se sim, responda às questões 79 e 80)

2.Não

9. Outra. Especifique

80. Nº da participação à autoridade

/

81. Identificação de testemunha

82. Telefone / Telemóvel

83. Identificação de testemunha

84. Telefone / Telemóvel
IDENTIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE TRABALHO E CIRCUNSTÂNCIAS DO ACIDENTE

85. Descreva pormenorizadamente o acidente

86. Onde estava o sinistrado no momento do acidente
(Por exemplo: Zona industrial, estaleiro, pedreira, mina a céu aberto, área agricola, zona florestal, escritório, escola, local de entretenimento, local de
alojamento, estabelecimento de saúde, local público, domicílio, local de atividade desportiva, no ar, em altura, subterrâneo, sobre a água, em meio
hiperbárico, etc.)
87. Qual a natureza principal do trabalho que o sinistrado estava a executar no momento do acidente
(Por exemplo: Produção, transformação, tratamento, armazenamento, terraplanagem, construção, conservação, demolição, trabalho agrícola ou florestal,
trabalhos prestados ás empresas e/ou à pessoa humana, trabalho intelectual, atividade desportiva, atividade artística, etc.)
88. Que tarefa executava o sinistrado no momento do acidente
(Por exemplo: operação de máquina, trabalho com ferramentas de mão, condução ou presença a bordo de um meio de transporte, manipulação de
objetos, transporte manual, em movimento, presença, etc.)
89. Que materiais e/ou objetos manipulava o sinistrado nesse momento
(Por exemplo: porta, telhado, andaime, fossa, canos, motor, serra, x-ato, martelo, prego, faca elétrica, seringa, debulhadora, ceifeira, trator, grua, palete,
veículo pesado ou ligeiro, naútico, chassis, matérias inflamáveis, animal, etc.)
90. Que acontecimentos estiveram na origem do acidente (o que aconteceu de errado, desviante do normal)
(Por exemplo: um problema elétrico, explosão, incêndio, derrubamento, transbordo, fuga, escoamento, rutura, arrombamento, rebentamento,
resvalamento, queda, perda total ou parcial do controlo de máquina ou meio de transporte, escorregamento ou hesitação com queda, movimento do corpo
não sujeito a constrangimento físico, movimento do corpo sujeito a constrangimento físico, susto, violência, agressão, ameaça, presença, etc.)
91. Que materiais e/ou objetos estiveram associados ao acontecimento que esteve na origem do acidente
(Ver exemplos da Questão 89)
92. Que acontecimentos conduziram à lesão (modo como a vítima foi lesionada, contacto)
(Por exemplo: contacto com corrente elétrica, temperatura, substância perigosa, afogamento, soterramento, envolvimento por gases, esmagamento em
movimento vertical ou horizontal, sobre ou contra um objeto imóvel, pancada por objeto em movimento, colisão com, contacto com agente material
cortante, perfurante ou áspero, entalação esmagamento, constrangimento físico do corpo ou psiquico, mordedura, pontapé, cabeçada, estrangulamento,
etc.)
93. Que materiais e/ou objetos estiveram associados ao acontecimento que conduziu à lesão
(Ver exemplos da Questão 89)
94. A tarefa descrita é …

1.Tarefa habitualmente exercida

95. Posto de trabalho

1.Local habitual

2.Tarefa ocasionalmente exercida

2.Local ocasional

9.Outra situação

9.Outro

96. Nº de horas executadas ininterruptamente até ao momento do acidente
97. Nº total de horas executadas até ao momento do acidente
IDENTIFICAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO ACIDENTE
1.Sim

98. O acidente teve apenas consequências materiais?

2.Não (Se não, responda às questões 99 e 101)

99. Natureza da lesão
(Por exemplo: Feridas ou lesões superficiais, fratura, deslocação, entorse ou distensão, amputação, concussão ou lesão interna, queimadura, congelação,
envenenamento, infeção, afogamento, asfixia, efeitos de ruído, vibrações ou pressão, efeitos de temperaturas extremas, luz ou radiações, choque elétrico,
agressão, lesões múltiplas, só danos materiais, outras)
100. Parte do corpo atingida
(Por exemplo: Cabeça, Pescoço, Costas, Tórax e orgãos torácicos, extremidades superiores, extremidades inferiores, corpo inteiro ou partes múltiplas do
corpo, outras partes do corpo não especificadas)
101. Consequências do acidente à data da declaração

1.Não mortal

2.Mortal

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA PARTICIPAÇÃO
102. Nome
103. Data de preenchimento

104. Assinatura
Ano

Mês

Dia

IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR
DA

RESPONSABILIDADE

DE

CADA

SEGURADOR

Requerimento do Estatuto Trabalhador Estudante

ESTATUTO DE TRABALHADOR ESTUDANTE

Nome:

Número Mecanográfico:

Categoria profissional:
Entidade Constitutiva:

Departamento /Serviço:

Solicita:
Estatuto de trabalhador estudante
Manutenção do estatuto de trabalhador estudante
Ano letivo

/
Dispensa para prestação de provas de avaliação.

•

Para organização do tempo de trabalho:
Ajuste de Horário de Trabalho para Frequência de Aulas
Dispensa de Trabalho para Frequência de Aulas

Documentos anexos:
Comprovativo da matrícula e descrição das unidades curriculares
Documento comprovativo do aproveitamento escolar no ano letivo anterior (pode ser retirado do sistema
de informação do estabelecimento de ensino que frequenta)
Documento comprovativo do calendário escolar
Horário escolar
•

Indicar o horário que pretende fazer, para frequência de aulas:

Assinatura do(a) requerente:

Data:

/

/

Artigos 90º e 91º da Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro, alterados pela Lei n.º 23/2012 de 25 de junho – Aplicável aos CT
e aos CTFP, conforme alínea f) art. 4º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho (LGTFP).

Parecer do Superior Hierárquico: Favorável

Desfavorável1

Assinatura:

Data:

/

/

Informação do serviço de recursos humanos:

Está em condições de ser deferido

Não está em condições de ser deferido

Assinatura:
Autorização do órgão de gestão/órgão de governo: Deferido

Assinatura do Diretor UO/SA:

1

Data:

/

/

/

/

Indeferido1

Data:

Fundamentação obrigatória
Artigos 90º e 91º da Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro, alterados pela Lei n.º 23/2012 de 25 de junho – Aplicável aos CT
e aos CTFP, conforme alínea f) art. 4º da Lei n.º 35/2014 de 20 de junho (LGTFP).

Requerimento de Licença sem Remuneração/Retribuição

LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO/RETRIBUIÇÃO
Exmo.(a) Senhor(a),
Reitor / Diretor(a) da

da Universidade do Porto,
, com a categoria de
, a exercer funções no Departamento/Serviço
, vem requerer a V. Exª que se digne a conceder

licença

sem

remuneração/retribuição,

de

a

para

efeitos

de
.

Assinatura do trabalhador:
___________________________________

Data:
__________________

Informação do Serviço de Recursos Humanos:

Assinatura:

Data:

________________________________________

__________________

Parecer do(a) Responsável:

Assinatura:

Data:

________________________________________

__________________

Informação do Serviço de Recursos Humanos:

Assinatura:
________________________________________

Data:
__________________

O Reitor/ O(A) Diretor(a):
Autorizo ☐ Não autorizo☐
Assinatura:
________________________________________

Data:
__________________

* Se contrato em funções públicas, aplica-se os artigos 280º a 283º da Lei Geral do Trabalho em funções públicas, aprovada pela Lei
35/2014, de 20 de junho – licença sem remuneração.
Se for contrato ao abrigo do Código de Trabalho, aplica-se o artigo 317º do Código de Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de
fevereiro - licença sem retribuição.

Declaração de licença parental

DECLARAÇÃO DE LICENÇA PARENTAL
(Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, regulamentada pelo DL n.º 89/2009 de 9 de Abril para o RPSC (1), regulamentada
pelo DL n.º 91/2009 de 9 de Abril para o RGSS (2))
Exmo. Sr.
Director
(Inserir Nome)
Seleccionar , com o n.º Mecanográfico
A exercer funções no Departamento/Serviço: Seleccionar Departamento/Serviço
Informa que em

/

/

nasceu o(s)/a(s) seu(s)/sua(s) filho(s)/filha(s)

.

1. Elementos relativos à Licença Parental
1.1. Licença parental: inicial / inicial exclusivo da mãe / inicial exclusivo do pai
Seleccionar o outro progenitor é trabalhador/a?

Sim

Houve nascimento de gémeos?

Não



Sim

Não
Se respondeu Sim, indique:

Qual o n.º de crianças nascidas

A mãe e o pai partilham a licença parental inicial ou o período de duração do subsídio?
Se respondeu SIM, indique o período de licença

150 dias (120+30)

Sim

Não

180 dias (150+30)

Mãe (só preencher se for colaborador), indique:


Se a licença foi iniciada antes do parto

Sim

Não



Se pretende gozar os 30 dias de acréscimo, por cada criança além da primeira

Sim

Não

Pai (só preencher se for colaborador), indique:


O período relativo à licença parental inicial exclusiva do pai (assinale uma ou ambas as opções)
10 dias úteis obrigatórios

10 dias úteis facultativos

Se pretende gozar os 2 dias de acréscimo ao período de 10 dias úteis obrigatórios do subsídio parental inicial exclusivo do pai, por



cada criança para além da primeira

Sim

Não

Se pretende gozar os 2 dias de acréscimo ao período de 10 dias úteis facultativos do subsídio parental inicial exclusivo do pai, por



cada criança para além da primeira

Sim

Não

Indique os períodos de impedimento para o trabalho correspondentes às opções assinalados, incluindo os relativos aos períodos de
acréscimo por nascimento de gémeos, se for caso disso:
(1)
(2)
(3)

RPSC – Regime Protecção Social Convergente (Ingresso na Função Pública até 31/12/205)
RGSS – Regime Geral Segurança Social Ingresso na Função Pública após 01/01/206)
Indique o número de dias seguidos

1

Mãe:
De

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

Pai:
Períodos relativos ao período de licença parental inicial exclusiva do pai
De

/

/

a

/

/

; n.º de dias úteis

;

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias úteis

;

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias úteis

;

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias úteis

;

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias úteis

;

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias úteis

;

Períodos relativos ao subsídio parental inicial partilhado
De

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

Se respondeu NÃO, assinale o período pretendido de acordo com o requerente da licença:
Mãe:
120 dias

150 dias

outro

dias

Apenas pelo período correspondente ao do subsídio parental inicial exclusivo da mãe (seis semanas após o parto)
Sim

A licença foi iniciada antes do parto?



Não

Indique o período de impedimento para o trabalho incluindo o relativo ao período de acréscimo por nascimento de gémeos,
se for caso disso:

de

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

Pai (só preencher se for colaborador), indique:
Período relativo à licença parental inicial exclusiva do pai (assinale uma ou ambas as opções)
10 dias úteis obrigatórios

10 dias úteis facultativos

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias úteis

;

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias úteis

;

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias úteis

;

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias úteis

;

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias úteis

;

De

/

/

a

/

/

; n.º de dias úteis

;

Período restante do período da licença parental inicial após o gozo obrigatório das seis semanas da mãe: N.º de dias gozados
De

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

1.2. Licença parental inicial de um progenitor em caso de impossibilidade do outro
O pedido é motivado por:
Incapacidade física ou psíquica do outro progenitor
Morte do outro progenitor. Data do óbito

/

/

Indique o período de impedimento para o trabalho: de
2.

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

Licença parental alargada

Se for colaborador e optar pelo gozo da licença parental alargada, indique o período de impedimento para o trabalho
De

(1)
(2)
(3)

/

/

a

/

/

; n.º de dias

(3);

RPSC – Regime Protecção Social Convergente (Ingresso na Função Pública até 31/12/205)
RGSS – Regime Geral Segurança Social Ingresso na Função Pública após 01/01/206)
Indique o número de dias seguidos

2

3. Certificação dos Requerentes
As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.
Tomamos conhecimento de que devemos comunicar à entidade empregadora qualquer facto de que determine a cessação ao
direito aos subsídios inerentes às respectivas licenças solicitadas, no prazo de 5 dias úteis a partir da data da sua verificação.

Mãe

/

/

_______________________________________________

Pai

/

/

_______________________________________________

4. Informação e Despacho
SERVIÇO
TOMEI CONHECIMENTO

O Responsável
Data: __ /__ / ____

____________________________________

SERVIÇO DE RECURSOS HUMANOS

Data: __ /__ / ____

____________________________________

Obs:
1. De acordo com o n.º 4 e 5, do art.º 40, da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, a mãe e o pai informam
os respectivos empregadores, até sete dias após o parto, da respectiva licença parental inicial e
períodos a gozar.
2. Em caso de partilha do gozo da licença, preencher os respectivos períodos para a mãe e para o pai.
3. De acordo com o n.º 4 do art.º 43, da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, o pai informa o empregador
com a antecedência possível o início da licença exclusiva do pai e no caso dos 10 dias úteis
facultativos com a antecedência não inferior a 5 dias.
4. A presente declaração tem de ser assinada pelos dois progenitores.

(1)
(2)
(3)

RPSC – Regime Protecção Social Convergente (Ingresso na Função Pública até 31/12/205)
RGSS – Regime Geral Segurança Social Ingresso na Função Pública após 01/01/206)
Indique o número de dias seguidos

3

Esclarecimentos sobre a licença parental:

Licença Parental Exclusiva do Pai
- De acordo com o n.º 1 e 2, do art.º 43, da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro:
"1- É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de 15 dias úteis,
seguidos ou interpolados, nos 30 dias seguintes ao nascimento do filho, cinco dos
quais gozados de modo consecutivos imediatamente a seguir a este.
2 - Após o gozo da licença prevista no número anterior, o pai tem ainda direito a 10
dias úteis de licença, seguidos ou interpolados, desde que gozados em simultâneo com
o gozo da licença parental inicial por parte da mãe."
Licença Parental Inicial
- De acordo com o art.º 40, da referida Lei:
"1 — A mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento de filho, a licença
parental inicial de 120 ou 150 dias consecutivos, cujo gozo podem partilhar após o
parto, sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere o artigo seguinte.
2 - O gozo da licença referida no número anterior pode ser usufruído em simultâneo
pelos progenitores entre os 120 e os 150 dias.
3 — A licença referida no número anterior é acrescida em 30 dias, no caso de cada um
dos progenitores gozar, em exclusivo, um período de 30 dias consecutivos, ou dois
períodos de 15 dias consecutivos, após o período de gozo obrigatório pela mãe a que se
refere o n.º 2 do artigo seguinte.
(...)
5 — Em caso de partilha do gozo da licença, a mãe e o pai informam os respetivos
empregadores, até sete dias após o parto, do início e termo dos períodos a gozar por
cada um, entregando para o efeito, declaração conjunta.
7 — Caso a licença parental não seja partilhada pela mãe e pelo pai, e sem
prejuízo dos direitos da mãe a que se refere o artigo seguinte, o progenitor que gozar a
licença informa o respetivo empregador, até sete dias após o parto, da duração da
licença e do início do respetivo período, juntando declaração do outro progenitor da
qual conste que o mesmo exerce atividade profissional e que não goza a licença
parental inicial.
(...)"
A transcrição de partes dos artigos referenciados não dispensa a consulta da Lei
em causa, bem como do DL n.º 91/2007, de 09 de Abril.
Mais se informa que, sendo Beneficiário da Segurança Social, é junto desta que
solicitará os respetivos subsídios. Para a comunicação à Universidade do Porto
será suficiente cópia do documento entregue à Segurança Social.
Alertamos para os prazos legalmente estabelecidos.

Declaração - Art.º 99.º do Código do IRS

Declaração
Artigo 99.º do Código do IRS

Os dados pessoais solicitados neste documento são estritamente necessários para a execução do contrato de trabalho e para cumprimento
das disposições legais a que a Universidade, responsável pelo seu tratamento, se encontra obrigada.
No âmbito do contrato de trabalho, os dados serão comunicados às entidades competentes por força de disposição legal.
O tratamento destes dados será realizado em conformidade com a legislação relativa à proteção de dados pessoais em vigor e de acordo com
a política de proteção de dados da Universidade do Porto.

Nome completo:
N.º Identificação Fiscal:

Domicílio Fiscal
Arruamento:

N.º:

Código Postal:

-

Andar/Hab.:

Localidade:

Estado Civil e dependentes
Casado e não separado judicialmente de pessoas e bens ou unido de facto

Outro

N.º de dependentes:

Informações gerais
Elementos do agregado familiar com grau de deficiência igual ou superior a 60% (Art.º 4.º do Decreto-Lei n.º
42/91, de 22 de janeiro):
Declarante

Cônjuge

Dependentes (indicar n.º):

Titularidade dos rendimentos:
O declarante é o único titular do rendimento

(Um titular)

Ambos os cônjuges são titulares de rendimentos

(Dois titulares)

Opções do declarante
O declarante opta pela taxa de retenção mensal de:

Apenas caso pretenda desconto com
taxa superior à legalmente exigida

%

Para efeitos de retenção mensal sobre complemento de pensão, declara que a pensão mensal que lhe é paga por:
Entidade:

é de:

€

A presente declaração corresponde à verdade e não omite qualquer informação.
/

/

Assinatura:

Versão de 11/05/2018

Pedido de realização de Trabalho suplementar
com descanso compensatório

PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE TRABALHO SUPLEMENTAR
Descanso Compensatório
Informação a preencher pelo Serviço Requerente
Serviço:
Superior hierárquico:
Nome do colaborador:
Data da realização do trabalho:

/

/

a

/

/

Nº de horas diárias previstas para a realização do trabalho:
Fundamentação para o pedido:

Assinatura do superior hierárquico:

/

/

_____________________________________

Declaração do trabalhador
Eu,

, declaro que pretendo realizar

descanso compensatório no(s) dia(s)
suplementar prestado.

/

/

a

/

/

, relativamente ao trabalho

Declaro ainda que o Superior Hierárquico foi informado e concorda com as datas definidas.

/

/

______________________________________

Informação do Serviço de Recursos Humanos

Legislação aplicável:
n.º 7 do artigo 162.º da Lei 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas)

Está em condições de ser deferido
/

/

Não está em condições de ser deferido
______________________________________

Autorização do órgão de gestão/órgão de governo:

Autorizo/Não autorizo

/

/

______________________________________

Legislação aplicável:
n.º 7 do artigo 162.º da Lei 35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas)

Requerimento de abono de família pré-natal e para crianças e jovens

REQUERIMENTO DE
Abono de Família Pré-Natal
Abono de Família para Crianças e Jovens
Importante:
- O direito às Prestações por Encargos Familiares, Subsídio Social de Desemprego e Subsídios Sociais no âmbito da Parentalidade, depende do
valor do património mobiliário do seu agregado familiar não ser superior a 100.612,80 EUR.
- As falsas declarações sobre a composição do agregado familiar e respetivos rendimentos determinam a inibição do acesso ao direito às prestações
sociais acima referidas, durante um período de 24 meses.

Antes de preencher leia com atenção a Folha de Informações e Instruções de preenchimento do requerimento

1

ELEMENTOS RELATIVOS AO REQUERENTE

1.1 Identificação
Nome completo

Data de nascimento

ano

mês

N.º de Identificação de Segurança Social

dia

Morada
Código postal

-

Localidade
N.º de Identificação Fiscal
1.2 Outros elementos (a preencher consoante as situações)
Foi requerido Abono de Família Pré-Natal a outra instituição ?

Sim

Não

Foi requerido Abono de Família pela mesma criança ou jovem a outra instituição ?

Sim

Não

Se respondeu Sim em qualquer das situações, indique:
Nome do requerente

N.º de beneficiário

Nome da instituição
Assinale com X a situação do requerente, relativamente à criança ou jovem
Pai/Mãe ou equiparado

Pessoa idónea que viva em comunhão de mesa e habitação com a criança ou jovem

Representante legal

Pessoa a quem a criança ou jovem está confiada administrativa ou judicialmente

Entidade que tem a criança ou jovem à sua guarda

O próprio jovem (com idade superior a 18 anos)

Atenção: Nos casos em que a criança/jovem se encontra internada em estabelecimento de apoio social, centro de acolhimento,
centro tutelar educativo ou de detenção, preencha, apenas, os quadros n.ºs 2, 8 e 9.

As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
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2

ELEMENTOS RELATIVOS À CRIANÇA OU JOVEM (A preencher no caso de abono de família para crianças e jovens)

2.1 Identificação
Nome completo

Data de nascimento

ano

Sexo (F ou M)

mês

N.º de Identificação de Segurança Social

dia

Estado civil
Código do Serviço de Finanças

N.º de Identificação Fiscal
Filiação:
Nome

do

pai

Nome da

mãe

Naturalidade:
País

Distrito

Viseu

Concelho

Freguesia

Nacionalidade

Morada
Código postal

-

Localidade
Documento de identificação

N.º

de

ano

(Cartão de Cidadão, B.I., etc.)

mês

dia

2.2 Outros elementos
O jovem está a exercer atividade laboral?

Sim

Não

Se Sim, indique qual o regime de proteção social que o abrange
3

ELEMENTOS SOBRE VALOR DO PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO DO REQUERENTE E DO AGREGADO FAMILIAR À
DATA DE APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO

Possuem, na presente data, valores depositados em contas bancárias, ações, obrigações, certificados de aforro, títulos e unidades de
participação em instituições de investimento coletivo ou outros valores mobiliários, cujo montante total seja superior a 100.612,80
EUR? (1)
Sim
Não
(1) Correspondente a 240 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais, que em 2012 é de 419,22 EUR.

4
N.º de
ordem
1

COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR
Nome completo

(2)

(Se tiver mais de 6 elementos preencha a folha de continuação)

N.º de Identificação
de Seg. Social (3)

N.º de
Identificação
Fiscal

Data de nascimento
ano

mês

dia

Relação
familiar (4)

Requerente

2
3
4
5
6
(2) Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
(3) Caso desconheça, preencha o Boletim de Identificação de Elementos do Agregado Familiar, Mod. RV1013-DGSS para cidadãos nacionais

ou Mod. RV1014-DGSS, para cidadãos estrangeiros e junte os meios de prova nele solicitados.
(4) Ex.: Cônjuge, pai, mãe, filho, avô, genro, nora, irmão, etc.

(continua na pág. seguinte)
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4

COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR (Continuação)

Indique o n.º de crianças ou jovens com direito ao abono de família integrados no agregado familiar
A preencher se houver elementos do agregado familiar a residir e/ou a trabalhar fora do território nacional
N.º de ordem do
agregado familiar(5)

Designação do país de residência

Designação do país de trabalho

1
2
3
4
5
6
(5) Número de ordem pelo qual o membro do agregado familiar foi referenciado no quadro 4.

5

RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR (6)

Rendimentos anuais ilíquidos do ano anterior ao da apresentação do requerimento
Valor dos rendimentos de trabalho
N.º de
ordem
do
agregad

Independente
Por conta
de outrem

Vendas

Valor das Pensões
de Alimentos

Serviços

1
2
3
4
5
6

N.º de
ordem
do
agregad

Valor das prestações pagas
por outras entidades (8)
Pensões (9)

Prestações
Sociais (10)

Valor dos apoios à habitação
Valor das prestações pagas
pelo
Fundo de Garantia dos
Alimentos a Menores

Subsídios de Renda
de Casa

Subsídios de Residência ou
outros Apoios Públicos à
Habitação

1
2
3
4
5
6
(6) Nos termos da legislação em vigor, os rendimentos relevantes para atribuição desta prestação, quer sejam os abrangidos pela interconexão de dados

entre os serviços da Administração Fiscal e as instituições da Segurança Social, quer as prestações sociais atribuídas pela Segurança Social, serão
obtidos oficiosamente para efeitos de decisão sobre o presente requerimento.
(7) Número de ordem pelo qual o membro do agregado familiar foi referenciado no quadro 4.
(8) Incluir prestações sociais pagas pelo Instituto da Segurança Social, III...PPP...., bem como as prestações da Caixa de Previdência, Caixa Geral de
Aposentações, PT, GALP, Banco Santander Totta, EPAL, EDP, Sindicato dos Bancários, fundos de pensões, instituições bancárias, seguradoras,
organismos nacionais e estrangeiros.
(9) Incluir pensões pagas pelo Instituto da Segurança SSSoooccciiiaaalll,, I.P, Pensões de Sobrevivência, de Velhice, de Invalidez, de Aposentação ou
outras de natureza idêntica e rendas temporárias ou vitalícias, pensões a cargo de companhias de seguros ou fundos de pensões, pagas por
organismos nacionais ou estrangeiros.
(10) Não incluír prestações por encargos familiares e prestações no domínio da deficiência ou da dependência.
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6
N.º de
ordem do
agregado
familiar(11)

VALOR DO PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO DO AGREGADO FAMILIAR EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR
AO DA APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO
Valor dos
depósitos
em contas
bancárias

Valor
das
obrigações

Valor
das ações

Valor
dos certificados
de aforro

Valor de títulos e unidades
de participação em
instituições de
investimento coletivo

Valor de outros
ativos
financeiros

1
2
3
4
5
6
(11) Número de ordem pelo qual o membro do agregado familiar foi referenciado no quadro 4.

7

HABITAÇÃO SOCIAL DO REQUERENTE

Reside numa casa de habitação social?
8

Sim

Não

MODO DE PAGAMENTO (Ver Informações-Pagamento das Prestações)

A prestação pode ser paga por depósito em conta bancária, para o que deve indicar o Número de Identificação Bancária (NIB).

Na falta deste elemento ou indicação incorreta do NIB será utilizado outro meio de pagamento.
9

CERTIFICAÇÃO DO REQUERENTE

Declaro que as informações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.
Comprometo-me a apresentar os meios de prova que forem considerados necessários à atribuição e/ou manutenção da prestação requerida.
Comprometo-me a, em qualquer momento e quando solicitada, visando a comprovação das declarações relativas ao valor do património
mobiliário, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, entregar declaração de autorização aos
serviços competentes da Segurança Social, para solicitarem ao Banco de Portugal a indicação das entidades bancárias ou financeiras onde
tenho conta e a obter das respetivas entidades toda a informação patrimonial relevante, relativa a saldos de contas à ordem, a prazo ou de
outros valores mobiliários de que seja titular ou cotitular ou a apresentar, em alternativa, os documentos bancários relevantes que vierem a ser
exigidos pela Segurança Social. Este compromisso é, igualmente, válido para as declarações que sejam necessárias apresentar pelos restantes
membros do meu agregado familiar.
Tenho conhecimento que a falta da entrega da mencionada declaração de autorização ou da apresentação dos referidos documentos bancários
relevantes, quando exigida(os) e no prazo concedido para esse efeito, constitui causa de suspensão do procedimento de atribuição ou do
pagamento da Prestação Social em curso, com perda do direito à prestação até à entrega da declaração de autorização exigida, de acordo
com o disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho.
Declaro que estou informado que os serviços competentes da Segurança Social podem aceder, ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 92/2004,
de 20 de abril, à informação fiscal relevante, para efeitos de confirmação dos rendimentos aqui declarados.
Autorizo os serviços competentes da Segurança Social a obterem, diretamente, das restantes entidades detentoras da informação relevante
para a verificação da condição de recursos, todas as informações que sejam consideradas necessárias à comprovação das declarações de
rendimentos aqui prestadas.
Todos os termos aqui atestados por mim, manifestados de forma livre, específica e inequívoca, são feitos no âmbito e para os efeitos decorrentes
do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, de 3 de maio e pelo Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho que
estabelece as regras para a determinação da condição de recursos a ter em conta na atribuição e manutenção das prestações do Subsistema de
Proteção Familiar e do Subsistema de Solidariedade, caducando tais termos com o indeferimento do requerimento ou com o término da atribuição
da prestação, não podendo os mesmos ser revogados sem o consentimento expresso dos serviços competentes da Segurança Social, sob pena
da suspensão do procedimento de atribuição ou do pagamento das prestações em curso, com a respetiva perda do direito às Prestações Sociais.

ano

mês

dia

Assinatura do requerente ou de outrem a seu rogo conforme documento de identificação civil válido
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Requerimento de bonificação por deficiência

REQUERIMENTO DE BONIFICAÇÃO POR DEFICIÊNCIA
ANTES DE PREENCHER LEIA COM ATENÇÃO AS INFORMAÇÕES

1

ELEMENTOS RELATIVOS AO REQUERENTE

Nome completo

Data de nascimento

2

ano

mês

N.º Mecanográfico

dia

IDENTIFICAÇÃO DA CRIANÇA / JOVEM

Nome completo

Data de nascimento

3

ano

mês

dia

CERTIFICAÇÃO

Tomei conhecimento de que devo comunicar, aos serviços competentes, qualquer alteração da informação prestada, até ao mês
seguinte ao da sua verificação.
As declarações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.

ano

4

mês

Assinatura do beneficiário/requerente ou de outrem a seu rogo conforme documento de identificação civil válido

dia

INFORMAÇÕES / LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

Local e prazo de entrega
A última página (quadro 5) é destinada a certificação médica e faz parte integrante deste requerimento.
O requerimento deve ser apresentado nos serviços competentes:
- Conjuntamente com o requerimento de Abono de Família para Crianças e Jovens, se já existir a situação de deficiência.
- No prazo de seis meses, contados a partir do mês seguinte àquele em que se verificou a deficiência.
No caso de requerer após aquele prazo, a prestação será paga, apenas, a partir do mês seguinte ao da apresentação do requerimento.
(continua na pág. seguinte)

As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
Mod. RBD/U.Porto/2011 adaptado de Mod. RP 5034/2010 - DGSS (Página 1 de 2)

5

CERTIFICADO MÉDICO (A preencher pelo médico (*))
,

Nome completo do médico
portador da Cédula Profissional nº

emitida pela Ordem dos Médicos, declara que,

no exercício da sua atividade profissional, observou
cuja identidade confirmou, tendo verificado que o mesmo é, desde

ano

mês

dia

portador da seguinte deficiência, a qual determina ou pode vir a determinar, na criança/jovem, os efeitos abaixo indicados:
Deficiência

Psicológica

Por perda

Congénita

De estrutura

Por anomalia

Adquirida

De função

}

Intelectual
Fisiológica
Anatómica

Natureza da Deficiência
Permanente

Não permanente

Efeitos no desenvolvimento da Criança/Jovem

Situação em que se encontra a Criança/Jovem
Necessita de atendimento individualizado específico, adequado à natureza e características da deficiência referida como meio de
impedir o seu agravamento, anular ou atenuar os seus efeitos e permitir a sua plena integração social.
Natureza do atendimento individualizado:

pedagógico

terapêutico

Condições em que deve ser prestado o atendimento individualizado

(Espe
cc if ic a ç ã o d a F o r m a d e A t e n d im e n t o )

Frequenta, está internado ou em condições de frequência ou de internamento em estabelecimento especializado de reabilitação
A informação clínica que fundamenta o presente certificado está devidamente anotada e guardada em
( I d e n t if ic a ç ã o d o F i c h e i r o C l í n i c o )

ano

mês

dia

Assinatura do médico

(*) A certificação deve ser efetuada por equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica ou, não as havendo, por médico especialista na deficiência em
causa ou ainda pelo médico assistente.

Mod. RBD/U.Porto/2011 adaptado de Mod. RP 5034/2010 - DGSS (Página 2 de 2)

Declaração de composição e rendimentos do agregado familiar

ABONO DE FAMÍLIA PARA CRIANÇAS E JOVENS
DECLARAÇÃO
COMPOSIÇÃO E RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR
Importante:
- O direito ao Abono de Família para Crianças e Jovens depende do valor do património mobiliário do seu agregado familiar não ser superior
a 100.612,80 EUR.
- As falsas declarações sobre a composição do agregado familiar e respetivos rendimentos determinam a inibição do acesso ao direito ao Abono de
Família para Crianças e Jovens, durante um período de 24 meses.
Antes de preencher leia com atenção a folha de informações e instruções de preenchimento

1

ELEMENTOS RELATIVOS AO DECLARANTE

Nome completo

Data de nascimento

ano

mês

dia

N.º de Identificação Fiscal(1)
(1)

N.º de Identificação de Segurança Social
Telefone

e-mail

Este campo só deve ser preenchido se existir NIF.

2

ELEMENTOS SOBRE VALOR DO PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO DO DECLARANTE E DO AGREGADO FAMILIAR

Possuem, na presente data, valores depositados em contas bancárias, ações, obrigações, certificados de aforro, títulos e unidades de
participação em instituições de investimento coletivo ou outros valores mobiliários, cujo montante total seja superior a 100.612,80
EUR? (2)

Sim

Não

(2) Correspondente a 240 vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais que em 2012 é de 419,22 EUR.

3

COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR (3) (Se tiver mais de 6 elementos preencha a folha de continuação)

N.º de
ordem

Nome completo

1
2
3
4
5
6

N.º de Identificação N.º de Identificação Data de nascimento Relação familiar
(6)
Fiscal (5)
ano
mês
dia
de Seg. Social (4)

Declarante

A preencher se houver elementos do agregado familiar a residir e/ou a trabalhar fora do território nacional
N.º de ordem do
agregado familiar(7)

Designação do país de residência

Designação do país de trabalho

1
2
3
4
5
6
(3) Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
(4) Caso desconheça, preencha o Boletim de Identificação de Elementos do Agregado Familiar, Mod. RV1013-DGSS para cidadãos nacionais

ou Mod. RV1014-DGSS, para cidadãos estrangeiros, disponiveis em www.seg-social.pt, e junte os meios de prova nele solicitados.
(5) Este campo só deve ser preenchido se existir NIF.
(6) Ex.: Cônjuge, pai, mãe, filho, avô, genro, nora, irmão, etc.
(7) Número de ordem pelo qual o membro do agregado familiar foi referenciado no quadro 3.

As falsas declarações são punidas nos termos da lei.
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4

RENDIMENTOS DO AGREGADO FAMILIAR

(8)

Rendimentos anuais ilíquidos do ano anterior ao da apresentação da declaração
N.º de
ordem do
agregado
familiar(9)

Valor dos rendimentos de trabalho
Independente

Por conta
de outrem

Vendas

Serviços

Valor das Pensões
de Alimentos

1
2
3
4
5
6
Valor das prestações pagas
por outras entidades (10)

N.º de
ordem do
agregado
familiar(9)

Pensões

Prestações
Sociais (12)

(11)

Valor dos apoios
à habitação
Subsídios de Residência
Subsídios de Renda
ou outros Apoios
de Casa
Públicos à Habitação

Valor das prestações
pagas pelo Fundo
de Garantia dos
Alimentos a Menores

1
2
3
4
5
6
(8) Nos termos da legislação em vigor, os rendimentos relevantes para atribuição desta prestação, quer sejam os abrangidos pela interconexão de dados

entre os serviços da Administração Fiscal e as instituições da Segurança Social, quer as prestações sociais atribuídas pela Segurança Social, serão
obtidos oficiosamente para efeitos de decisão sobre a presente declaração.

(9) Número de ordem pelo qual o membro do agregado familiar foi referenciado no quadro 3.
(10) Incluir prestações sociais pagas pelo Instituto da Segurança Social, I.P .., bem como as prestações da Caixa de Previdência, Caixa Geral de

Aposentações, PT, GALP, Banco Santander Totta, EPAL, EDP, Sindicato dos Bancários, fundos de pensões, instituições bancárias, seguradoras, organismos
nacionais e estrangeiros.

(11) Incluir pensões pagas pelo Instituto da Segurança Social, I.P, Pensões de Sobrevivência, de Velhice, de Invalidez, de Aposentação ou outras de

natureza idêntica e rendas temporárias ou vitalícias, pensões a cargo de companhias de seguros ou fundos de pensões, pagas por organismos
nacionais ou estrangeiros.
(12) Não incluír prestações por encargos familiares e prestações no domínio da deficiência ou da dependência.

5
N.º de
ordem do
agregado
familiar(13)

VALOR DO PATRIMÓNIO MOBILIÁRIO DO AGREGADO FAMILIAR EM 31 DE DEZEMBRO DO ANO ANTERIOR
AO DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO
Valor dos
depósitos
em contas
bancárias

Valor
das
obrigações

Valor
das ações

Valor
dos certificados
de aforro

Valor de títulos e unidades
de participação em
instituições de
investimento coletivo

Valor de outros
ativos
financeiros

1
2
3
4
5
6
(13) Número de ordem pelo qual o membro do agregado familiar foi referenciado no quadro 3.

6

HABITAÇÃO SOCIAL DO DECLARANTE

Reside numa casa de habitação social?
7

Sim

Não

CERTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

Declaro que as informações prestadas correspondem à verdade e não omitem qualquer informação relevante.
Comprometo-me a apresentar os meios de prova que forem considerados necessários à atribuição e/ou manutenção da prestação requerida,
em qualquer momento e quando solicitados, visando a comprovação das declarações relativas ao valor do património mobiliário, nos termos
do disposto no n.º 1 do artigo 14.º, do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, nomeadamente através da indicação das entidades bancárias
ou financeiras, onde tenho conta e a obter, das respetivas entidades, toda a informação patrimonial relevante, relativa a saldos de contas à
ordem, a prazo ou de outros valores mobiliários de que seja titular ou cotitular ou a apresentar, em alternativa, os documentos bancários
relevantes que vierem a ser exigidos pela Segurança Social. Este compromisso é, igualmente, válido para as declarações que sejam necessárias
apresentar pelos restantes membros do meu agregado familiar.
Tenho con hec imen to que a falta da entrega da mencionada documentação ou da apresentação dos referidos documentos bancários
relevantes, quando exigida(os) e no prazo concedido para esse efeito, constitui causa de suspensão do procedimento de atribuição ou do
pagamento da Prestação Social em curso, com perda do direito à prestação até à entrega da declaração de autorização exigida, de acordo
com o disposto no n.º 2 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho.
Autorr izo os serviços competentes da Segurança Social a obterem diretamente das restantes entidades detentoras da informação relevante
para a verificação da condição de recursos, todas as informações que sejam consideradas necessárias à comprovação das declarações de
rendimentos aqui prestadas.
Todos os termos aqui atestados por mim, manifestados de forma livre, específica e inequívoca, são feitos no âmbito e para os efeitos decorrentes
do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, de 3 de maio e pelo Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho que
estabelece as regras para a determinação da condição de recursos a ter em conta na atribuição e manutenção das prestações dos Subsistemas
de Proteção Familiar e de Solidariedade, caducando tais termos com o indeferimento do requerimento ou com o término da atribuição da
prestação, não podendo os mesmos ser revogados sem o consentimento expresso dos serviços competentes da Segurança Social, sob pena da
suspensão do procedimento de atribuição ou do pagamento das prestações em curso, com a respetiva perda do direito às Prestações Sociais.
ano

mês

dia

Assinatura do declarante ou de outrem a seu rogo conforme documento de identificação civil válido
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Template de Prova escolar - Abono de Família para Crianças e Jovens

Abono de Família para Crianças e Jovens

PROVA ESCOLAR

Nome do Requerente
Nº Mecanográfico

Nome do Estudante
Data de Nascimento
ano

mês

dia

1 Elementos Relativos à Matrícula no Ano Letivo 20___/20___
Grau de Ensino
Nome do Estabelecimento
de Ensino ou de Formação
Profissional

Básico

Ano

Secundário

Turma

Superior

Nº de Estudante

2 Certificação
Cole aqui fotocópia do cartão de estudante

ou Assinatura e carimbo do Estabelecimento de Ensino
ou de Formação Profissional

(*) Atenção: Se tiver que apresentar outro modelo de certificado escolar ou declaração médica, entregue-os juntamente com este impresso.

Mod. PE/U.Porto/2013

Requerimento de pensão ou de contagem de tempo

Pedido de certidão

Pedido de Certidão

Exma. Senhora
Dirigente da Unidade de Gestão de Recursos Humanos - Serviços Partilhados UP

Nome: ________________________________________________________ ,
portador do CC nº__________________ , tendo exercido (ou exercendo) as funções de
______________________________ na _________________________ (UO)
da Universidade do Porto, solicita que lhe seja passada uma certidão de tempo de serviço
para efeitos de __________________________.

Assinatura: ______________________________________________________
Contacto (s): _____________________________________________________

Porto, ____ / ____ / ____

Versão UGRH – 14 de janeiro de 2016

Mapa de Entrada e Saída de Colaboradores para saúde ocupacional

ENTRADAS UNIVERSIDADE PORTO MÊS ANO
UO

Nº mec Nome

Nascimento

Entrada na UO

Data Extinção

Motivo

SAÍDAS UNIVERSIDADE PORTO MÊS ANO
UO

Nº Mec. Nome

Categoria

Posse ou Ent. Exc. Modalidade

E-mail

Contacto

Email privado

Lista de faltas e presenças às consultas

FAUP
UO

Vacinação

Colheitas Recusa com Falta a
sangue
análises
colheita

Vacinação

Colheitas Recusa com Falta a
sangue
análises
colheita

Vacinação

Colheitas Recusa com Falta a
sangue
análises
colheita

Vacinação

Colheitas Recusa com Falta a
sangue
análises
colheita

Consultas Faltas a
Colheitas
Vacinação
realizadas consultas
sangue

FBAUP
Recusa
com
análises

Falta a
colheita

Recusa
com
análises

Falta a
colheita

Recusa
com
análises

Falta a
colheita

Recusa
com
análises

Falta a
colheita

Consultas Faltas a
Colheitas
Vacinação
realizadas consultas
sangue

FEUP
Recusa
com
análises

Falta a
colheita

FLUP
Consultas Faltas a
Colheitas
Vacinação
realizadas consultas
sangue

Recusa
com
análises

Consultas Faltas a
Colheitas
Vacinação
realizadas consultas
sangue

Recusa
com
análises

Consultas Faltas a
Colheitas
Vacinação
realizadas consultas
sangue

Recusa
com
análises

Consultas Faltas a
Colheitas
Vacinação
realizadas consultas
sangue

Recusa
com
análises

Falta a
colheita

Consultas Faltas a
realizadas consultas

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

FMDUP
Consultas Faltas a
Colheitas
Vacinação
realizadas consultas
sangue

FMUP
Consultas Faltas a
Colheitas
Vacinação
realizadas consultas
sangue

Reitoria
Recusa
com
análises

Falta a
colheita

Recusa
com
análises

Falta a
colheita

FADEUP
Falta a
colheita

Consultas Faltas a
realizadas consultas

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

CDUP
Consultas Faltas a
Colheitas
Vacinação
realizadas consultas
sangue

FDUP
Consultas Faltas a
Colheitas
Vacinação
realizadas consultas
sangue

SPUP

FCNAUP
Falta a
colheita

Consultas Faltas a
realizadas consultas

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

FEP

Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

Consultas Faltas a
Colheitas
Vacinação
realizadas consultas
sangue

FFUP
Consultas Faltas a
Colheitas
Vacinação
realizadas consultas
sangue

FPCEUP
Recusa
com
análises

Falta a
colheita

SASUP
Falta a
colheita

Consultas Faltas a
realizadas consultas

