
 

 

 

 

PEDIDO DE ADMISSÃO EM RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES 

ANO LETIVO 20____/ 20____ 

Aceite _______/____ /____    Não aceite _______/____/ ____  Em espera _______/____/_____ 

1 – INFORMAÇÕES GERAIS 

Nome ________________________________________________________________________ 

NIF__________________ B.I. / CC _____________ - ______ Nº Mecanográfico____________ 

Sexo______________________________ Data de Nascimento____________/______/_______ 

Nacionalidade_______________________ Natural da Freguesia_________________________ 

Concelho________________________________ Distrito ______________________________ 

E-mail _________________________________ Telemóvel Estudante ____________________ 

Pessoa de contacto: Nome ________________________________ Telemóvel ______________ 

Morada do agregado familiar______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Código Postal: _______________-_______ Localidade_________________________________ 

 

2 – SITUAÇÃO ESCOLAR 

Ano Letivo de Ingresso no Ensino Superior__________________  

Instituição de Ensino Superior ____________________________________________________ 

Escola ___________________________ Curso ______________________________________ 

 

Residente de anos letivos anteriores:  Sim ___ Não ___ (neste caso passe para o ponto 3) 

Alojado(a) na Residência _________________________ Ala __________ Piso ____________ 

Quarto nº ____________________ tipologia de quarto ________________________________ 

Gostava de ficar alojado(a)na Residência _______________ Ala ____ Piso ___ Quarto nº ____ 

Observações: _________________________________________________________________ 

 

 

 
 

Fotografia 
 



 

3 – CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÓMICA / COMPOSIÇÃO DO AGREGADO 

FAMILIAR 

a)  Candidato  

No ano letivo anterior foi bolseiro? _____Quantitativo da bolsa de estudo? __________ 

 

b) Agregado do(a) candidato(a) 

(Agregado familiar do estudante: próprio e as pessoas que com ele vivem em comunhão de mesa, habitação e 

rendimento) 

 

1) Nesta coluna grafe uma ou mais letras – A a I – correspondente(s) ao “Tipo de Rendimento” 

(pode colocar mais do que uma tipologia ou inutilizar, caso não se aplique): 

A- Trabalhador Dependente – (IRS modelo 3 + anexo A); 

B- Trabalhador Independente – (IRS modelo 3 + anexo B e/ou anexo C); 

C- Sociedade – (IRC e anexos); 

D- Agricultura; 

E- Serviço Doméstico; 

F- Rendimentos Prediais – (IRS modelo 3 + anexo F) 

G- Pensões – nacionais ou estrangeiras 

H- Subsídios – (desemprego, doença, rendimento social de inserção, etc); 

I- Outro Tipo de Rendimento _____________________________________________ 

  

Declaro sob compromisso de honra que as declarações prestadas neste boletim são verdadeiras. 

Bragança, ______ de _______________________ de ___________ 

_______________________________________ 

(Assinatura do(a) candidato(a) como no BI / CC) 

Os dados pessoais recolhidos destinam-se exclusivamente à realização dos procedimentos necessários para analisar os pedidos de admissão 
à residência e atos subsequentes, pelo que o seu tratamento é lícito ao abrigo do artigo 6.º n.º 1 e) do Regulamento (UE) 2016/679 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 (RGPD). Ao titular dos dados são conferidos os direitos previstos no RGPD. Para 
mais informações contactar o Encarregado de Proteção de Dados do IPB através do endereço de e-mail protecao.dados@ipb.pt.  

Parentesco Idade Profissão Tipo de Rendimentos (1) Rendimento ilíquido 
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