Regime especial estudante trabalhador

Estudantes da UTAD indicar Nº

______/______

Ano letivo
Nome completo
Nº BI/CC

NIF

Email

Telf./Telm.

Morada completa
Curso em que se
encontra inscrito
Licenciatura

Mestrado

Mestrado Integrado

Doutoramento

CTESP

Documentos que anexa:
Trabalhador por conta de outrem em Portugal, independentemente do vínculo laboral ao serviço de entidade pública ou privada:
Declaração emitida pela entidade empregadora, de que deve constar, obrigatoriamente, a identificação completa da mesma, o nome do
trabalhador, o tipo de contrato de trabalho e o número de beneficiário da Segurança Social, ou estrutura equivalente, ou da Caixa Geral de
Aposentações, consoante o regime de contribuição a que o trabalhador se encontre sujeito;
Tratando -se de trabalhador cujo regime laboral implique descontos para a Segurança Social, ou estrutura equivalente, deve também ser
apresentada declaração emitida pela Segurança Social, comprovativa da inscrição e da efetivação dos descontos até ao segundo mês
anterior àquele em que o estatuto é requerido.

Trabalhador por conta própria em Portugal:
Declaração emitida pelo Serviço de Finanças, comprovativa do início de atividade;
Declaração emitida pela Segurança Social, ou estrutura equivalente, que comprove a respetiva inscrição e efetivação dos descontos até ao
segundo mês anterior àquele em que o estatuto é requerido.
Trabalhador por conta própria ou por conta de outrem no estrangeiro:
Documento comprovativo da sua condição.

Participação em curso/estágio profissional ou em programas de ocupação temporária de jovens com duração ≥ a 6 meses:
Declaração, emitida pela entidade autorizada a desenvolver o programa, curso ou estágio, mencionando as datas em que o
mesmo teve início e em que terminou ou vai terminar.
Trabalhador da UTAD:
Declaração emitida pela Instituição UTAD/SAS.

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 instrução deste requerimento.

Observações:

Tomei conhecimento do Regulamento aplicável e assumo a responsabilidade pela documentação entregue
O estudante

Recebido por

Data ____/____/______

Data ____/____/______

Ass:

Ass:
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