FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
Ano lectivo 2021/2022

Nº ALUNO _________________

PROCESSO Nº__________

(a preencher pela Comissão)

I – IDENTIFICAÇÃO E RESIDÊNCIA
Nome:__________________________________________________________________________________
Data de Nasc. ___ / ___ / ______

Estado Civil _______________________

Sexo

M

F

Nacionalidade: __________________________ Natural da Freguesia: _______________________________
Concelho: ______________________________ Distrito: _________________________________________
Bilhete Identidade/Passaporte/Cartão Cidadão _____________________ validade____ / ____ / _________
Número de Identificação Fiscal (NIF)_____________________Número Segurança Social________________
Email: __________________________________________________________________________________
Filiação:
Pai: ____________________________________________________________________________________
Mãe:___________________________________________________________________________________
RESIDÊNCIA
Em Aulas: _____________________________________________________________________________
Telefone: ___________________ Telemóvel _________________ Código Postal______________________
Do Agregado familiar: _____________________________________________________________________
Telefone: ___________________ Telemóvel _____________________ Código Postal_________________
Freguesia: ___________________________________Concelho: ___________________________________

Alojamento em aulas

 Agregado Familiar

 Fora do Agregado Familiar

II - SITUAÇÃO ACADÉMICA DO CANDIDATO (Preenchimento obrigatório de todos os campos)
Nº Aluno _______________Curso____________________ Ano Curricular em que está inscrito __________
Obteve aproveitamento escolar no ano lectivo anterior (transitou de ano) : Sim 

Não 

Indicar o nº de ECTS que realizou em 2020/2021________________________________________________
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III– BENEFÍCIOS SOCIAIS
No presente ano lectivo, 2021/2022, candidatou-se a apoios dos SASULisboa?

Sim

Não 

Em caso de resposta negativa, porque não apresentou a candidatura?_______________________________
_______________________________________________________________________________________
Obteve o apoio? Sim

Não 

Qual o valor anual € _________ , ___

Em caso de resposta negativa, qual o motivo do indeferimento? __________________________________
_______________________________________________________________________________________

No ano lectivo anterior, 2020/2021, teve apoio SASULisboa? Sim Não 
Qual o valor anual? € ________, ___
Para o presente ano lectivo solicitou bolsa ou subsídio a outra entidade?
Que valor? € _______ , _____

Sim

Não 

A que entidade ? _____________________________________________

Recebe (ou já recebeu este ano lectivo) algum tipo de apoio, subsídio, benefício ou bolsa de outra entidade
(Segurança Social, junta de freguesia, FCT, etc…)? Sim

Não 

Qual? __________________________________________________________Valor € _______ , _____

IV – IDENTIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÓMICA DO CANDIDATO
COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR
Nome

Parentesco

Idade

Profissão

Empregado?
Sim ou não

1

Candidato

2

3

4

5

6
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RENDIMENTOS MENSAIS ILÍQUIDOS DOS ELEMENTOS DO AGREGADO
Nome

Valor

Proveniência

Houve alteração do rendimento do agregado familiar no último ano (2020)? Sim  Não 
Houve alteração do rendimento do agregado familiar no 1º semestre de 2021? Sim  Não 
Renda (prestação) de Casa:
Residência Agregado familiar: € _______ , _____

Candidato deslocado € ________ , _____

Despesas com saúde dos elementos do agregado familiar
Existem doenças crónicas e/ou prolongadas? Sim  Não 
De que elemento do agregado familiar? ____________________________________________________
Existem despesas fixas mensais relacionadas com esta situação? Sim  Não 
V - SITUAÇÃO QUE MOTIVA A CANDIDATURA

1

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Pretende apoio para:
Pagamento propinas 

Alimentação 

Transporte 

Material escolar 
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DECLARAÇÃO
Sob compromisso de honra, declaro que as informações por mim prestadas no presente formulário de
candidatura e restante comunicação com o Programa Alumni Económicas Solidário são completas e
correspondem inteiramente à verdade.
Nome completo: ____________________________________________________________________
Data:_____/_____/_____Assinatura: ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Documentos a anexar ao formulário
- documento de identificação do(a) candidato(a)
- título de residência (no caso de alunos de nacionalidade estrangeira)
- comprovativo de inscrição no presente ano lectivo
- comprovativo de morada e/ou contrato de arrendamento da habitação do(a) candidato(a)
- declaração e nota de liquidação do IRS mais recente do agregado familiar (2018).
No caso da situação do agregado familiar se ter alterado, e os rendimentos terem deixado de existir
ou se terem reduzido o candidato deve apresentar documento comprovativo dessa situação. No
caso de não ser possível apresentar justificativo, o candidato assume através da declaração de
honra a veracidade esse facto.
- recibos de vencimento e outras prestações do candidato(a), cônjuge, pais ou tutores
1

Os candidatos devem analisar o Regulamento em vigor de apoios extraordinários antes de proceder à candidatura.
O processo de candidatura, análise e recomendação para uma decisão por parte da Comissão de Acompanhamento
do Programa será mais célere e eficaz se o candidato conseguir identificar com rigor os apoios que necessita, bem
como justificar porque considera que o seu caso se integra nos pressupostos do Programa. Os elementos fornecidos
no formulário de candidatura devem ser acompanhados de comprovativos da situação descrita.

ENVIAR FORMULÁRIO E DOCUMENTOS PARA: aaa@iseg.ulisboa.pt
+ INFORMAÇÕES & CONTACTOS (CLICAR AQUI)
A Alumni Económicas é a entidade responsável pela recolha e tratamento de dados pessoais do/a
candidato/a comprometendo-se a utilizá-los exclusivamente para as finalidades determinantes da recolha,
abstendo-se de qualquer uso fora do contexto, quer em benefício próprio, quer de terceiros.
Os dados serão conservados e utilizados até final do período do apoio concedido.
A Alumni Económicas compromete-se a garantir a confidencialidade da informação prestada.
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