Ficha de Inscrição
(Inscrição Novos Candidatos)
N.º de inscrição
provisório:________

Data de entrada: ___/___/_______

Ponto de situação
da inscrição:

N.º Processo:______ Sala: ___________
Admitida
Não admitida mas interessada em ingressar (lista de espera)
Não admitida e anulada inscrição pela família
Não admitida e anulada inscrição por não respeitar requisitos
Anulada inscrição a pedido da família

Dados a preencher para a inscrição da criança
Dados de Identificação da Criança:
Nome:
Data Nascimento:

/

/

Idade: ____ anos ____ meses

Morada:
Código Postal:

Localidade:

Grupo sanguíneo (facultativo):

___ RH ____

Filiação
Nome da Mãe:
Profissão:

Local de emprego:

Telefone local trabalho:

Morada:
Código Postal:
Telefone:

Localidade:
Telemóvel:

Idade: ______ anos

Nome do Pai:
Profissão:

Local de emprego:

Telefone local trabalho:

Morada:
Código Postal:
Telefone:

Localidade:
Telemóvel:

Idade: ______ anos

Tem irmãos a frequentar a Bugalhinha?

Sim
Não

É filho de funcionários do CPS?

Sim
Não

Se sim, quem?
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Composição do agregado familiar:
(Identificação das pessoas que residem com a criança habitualmente)

Nome

Parentesco

Idade

Profissão

Rendimento
Mensal Líquido
(Aplicável
quando há
alterações
declaração IRS)

Sub-total
Outros
rendimentos
Total
Dados do agregado
familiar:

Habitação
Própria
Arrendada

Encargos:
(Aplicável como complemento da
declaração de IRS)
Renda/juros empréstimo habitação:
Medicamentos uso continuado:
Despesas transportes públicos:
Total:

Local de Residência do Agregado Familiar:
_________________________________________
Agregado familiar beneficiário do RSI?
Data de Inscrição:
____/____/_______
Nota:
1.

Sim
Não

Pela família
____________________

Pela Bugalhinha
____________________

Junto da ficha de inscrição, colocar os seguintes documentos:

- Fotocópia da declaração de IRS e respectivo comprovativo de liquidação
- Fotocópia dos encargos com a habitação (valor da renda de casa ou encargos com empréstimos contraídos para
habitação própria) caso ainda não estejam reflectidos na declaração de IRS apresentada
- Declaração dos encargos médios com transportes públicos e despesas com a aquisição de medicamentos de uso
continuado em caso de doença crónica
- Declaração das finanças em como não possuem rendimentos, no caso de não haver lugar a entrega de IRS
- Fotocópia do assento de nascimento
- Fotocópia do boletim de vacinas
- Fotocópia do cartão/folha com o número de beneficiário (da Segurança Social) da criança
- Declaração médica de como a criança pode frequentar a creche e não sofre de nenhuma doença infecto-contagiosa
- Fotocópia do comprovativo de residência (recibo da electricidade, água, declaração da Junta de Freguesia)
- Fotocópia do B.I. e cartão de contribuinte ou cartão do cidadão do encarregado de educação da criança
- NIF da criança
- Número(s) do(s) bilhete)s) identidade(s) ou cartão do cidadão das pessoas habilitadas a recolher a criança
- Uma fotografia tipo passe para o processo

2. Todas as informações disponibilizadas nesta ficha são confidenciais e destinam-se a uso
interno da creche, não podendo ser utilizadas sem a autorização prévia da família.
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