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Documentos para Formalizar a Inscrição

Documentos para Formalizar a Inscrição

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS:

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS:

 Cópia da Declaração de IRS atual, do Pai e da Mãe e, respetiva Nota de Liquidação,

 Cópia da Declaração de IRS atual, do Pai e da Mãe e, respetiva Nota de

ou caso se aplique, comprovativo da não entrega do IRS emitido pelo Serviço de

Liquidação, ou caso se aplique, comprovativo da não entrega do IRS emitido pelo

Finanças;

Serviço de Finanças;

 Cópia dos 3 últimos Recibos de Vencimentos do Agregado Familiar, ou caso se

 Cópia dos 3 últimos Recibos de Vencimentos do Agregado Familiar, ou caso se

aplique, cópia do comprovativo da situação de desemprego com a atribuição do

aplique, cópia do comprovativo da situação de desemprego com a atribuição do

respetivo subsídio emitido pela Segurança Social;

respetivo subsídio emitido pela Segurança Social;

 Declaração da Segurança Social, atualizada, comprovativa de todos os subsídios e

 Declaração da Segurança Social, atualizada, comprovativa de todos os subsídios e

abonos atribuídos ao Agregado Familiar;

abonos atribuídos ao Agregado Familiar;

 Declaração das Finanças, atualizada, comprovativa da composição do agregado

 Declaração das Finanças, atualizada, comprovativa da composição do agregado

familiar;

familiar;

 Cópia dos Encargos com a Habitação (prestação mensal do empréstimo bancário ou

 Cópia dos Encargos com a Habitação (prestação mensal do empréstimo bancário ou

renda mensal);

renda mensal);

 No caso de separação dos Pais, cópia da Decisão do Tribunal comprovativa da

 No caso de separação dos Pais, cópia da Decisão do Tribunal comprovativa da

regulamentação das responsabilidades parentais.

regulamentação das responsabilidades parentais.

CENTRO INFANTIL:

CENTRO INFANTIL:

 1 Fotografia Tipo Passe;

 1 Fotografia Tipo Passe;

 Cópia do Boletim de Vacinas, atualizado;

 Cópia do Boletim de Vacinas, atualizado;

 Certificado Médico, comprovativo de que a Criança não é portadora de qualquer

 Certificado Médico, comprovativo de que a Criança não é portadora de qualquer

doença infectocontagiosa.

doença infectocontagiosa.

Nota: Formulários e Regulamentos Internos disponíveis também através do site www.fundacaojoserelvas.pt .

Nota: Formulários e Regulamentos Internos disponíveis também através do site www.fundacaojoserelvas.pt .
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