INSTITUTO POLITÉCNICO DE SANTARÉM
ESCOLA SUPERIOR DE DESPORTO DE RIO MAIOR
REQUERIMENTO - ESTATUTO TRABALHADOR ESTUDANTE
Exmo(a) Senhor(a) Diretor(a) da ESDRM
Nome _________________________________________________Portador do B.I./C.C. nº
___________________com

o

NIF

__________________,

número

de

telemóvel

__________________correio eletrónico __________________________________Número de
estudante____________ Ano curricular______ Curso_________________________________.
Solicita a V. Ex.ª a atribuição do Regime Especial de Trabalhador Estudante, para o ano letivo
____/____, comprovando estar em situação legal de o usufruir, pelos documentos que junta
em anexo.
Situação

Documentos Anexos

Funcionário ou agente do Estado, ou
de outra entidade pública.

Trabalhador por conta de outrem

Declaração do respetivo serviço, atualizada, assinada e
devidamente autenticada com selo branco.

□
□

□

Declaração, emitida e assinada pela entidade patronal,
onde deve constar, obrigatoriamente a identificação
completa da empresa, o nome do trabalhador, o tipo de
contrato, o início e fim do contrato (se aplicáveis), o nº de
beneficiário da segurança social do trabalhador e a
categoria profissional.
Declaração, emitida pela Segurança Social (ou estrutura
equivalente dos regimes especiais), comprovativa da
inscrição e da efetivação dos descontos.

□

Trabalhador por conta própria

Trabalhador
em
situação
desemprego involuntário

□

de

Participação em curso de formação
profissional ou em programas de
ocupação temporária de jovens com
duração igual ou superior a 6 meses.
Realização de estágio curricular ou
profissional com duração igual ou
superior a 6 meses.

□
□
□
□
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Declaração, emitida pela Repartição da Finanças, de início
de atividade, acompanhada pela apresentação de
declaração de IRS do ano anterior, ou, cópia do último
recibo correspondente a remuneração recebida nos
últimos três meses.
Declaração, emitida pela Segurança Social, em como tem a
sua situação contributiva regularizada.

□

□
□

Declaração emitida pelo Centro de Emprego.

□

Declaração, emitida pelo IEFP, Centro de Emprego, ou
entidade promotora do curso, mencionando as datas em
que o mesmo teve início e em que terminou ou vai
terminar.
Declaração, emitida pela entidade que concede o estágio,
mencionando a data em que o mesmo teve inicio e em que
terminou ou vai terminar.
Modelo da Entidade Patronal, atestando a situação do
estudante junto da mesma.

□
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□
□
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Outros Documentos

□

Quais?
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Situação Curricular
No ano anterior beneficiou do Estatuto de Trabalhador Estudante? Sim

□

Não

□

Em que anos letivos beneficiou do Estatuto de Trabalhador Estudante? ____/____/, ___/____,
____/____.
_____________________, _____ de _______de 20____.

Pede deferimento
__________________________
(Assinatura Legível)

A preencher pelos serviços
1. Tem a situação das propinas regularizada?
2. Trabalhador-estudante?
3. Bolseiro?
4. Pagou emolumentos no valor de _______________€

Sim □ Não □
Sim □ Não □
Sim □ Não □

Data ____/____/______

____________________________________
(Assinatura do Funcionário)

Despacho
_____/____/_____ ___________________
O(A) Diretor(a)
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