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FICHA DE INSCRIÇÃO/RENOVAÇÃO/ADMISSÃO 

 

Data da inscrição: ____/____/______                             N.º  de entrada: ____/______ 

    N.º de PI: _________________ 

INFORMAÇÃO SOBRE A CRIANÇA  

Nome completo da criança ________________________________________________________________________ 

Data de nascimento: ____/____/______ 

N.º do cartão de cidadão: ___________________________                                   Validade: ____/____/______ 

N.º de Identificação Fiscal: __________________________ 

Número de Identificação Segurança Social: __________________________ 

Número Utente de Saúde: __________________________ 

Morada:  __________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________

Localidade: _____________________________________                              Código Postal: ________ - _______     

        

O candidato frequentou a resposta social e/ou outras repostas da IPSS no ano anterior?   Sim   Não  

                             

O candidato tem irmãos a frequentar a resposta social e/ou outras respostas da IPSS no ano anterior, e que pretendem 

 renovar a frequência?  Sim                    Não   

 

FILIAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO DA CRIANÇA  

Nome do Pai ______________________________________________________________________________________ 

Contacto telefónico: _______________________            Email: _________________________________________ 

N.º Cartão de cidadão: _____________________  Validade: ____/____/______ NIF: _______________________ 

Morada: __________________________________________________________________________________________ 

Localidade: _____________________________________                              Código Postal: ________ - ______    

Profissão: _______________________________________ Entidade empregadora: ________________________ 

Local de trabalho: ______________________________________________ Contacto emprego: ______________ 
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Nome do Mãe _____________________________________________________________________________________ 

Contacto telefónico: _______________________            Email: _________________________________________ 

N.º Cartão de cidadão: _____________________  Validade: ____/____/______ NIF: _______________________ 

Morada: __________________________________________________________________________________________ 

Localidade: _____________________________________                              Código Postal: ________ - ______    

Profissão: _______________________________________ Entidade empregadora: ________________________ 

Local de trabalho: ______________________________________________ Contacto emprego: ______________ 

 

Encarregado de Educação

 Pai                      Mãe                   Outro (se o EE não for o Pai ou a Mãe, indicar o nome, parentesco e contacto) 

Nome: ______________________________________________________________________ Parentesco: ________________ 

Contacto telefónico: ________________________ E-mail: ______________________________ 

 

Identificação da pessoa a contactar em caso de necessidade (se não for o Pai ou a Mãe, indicar o  

nome, parentesco e contacto) 

 Pai                      Mãe                   Outro (se não for o Pai ou a Mãe, indicar o nome, parentesco e contacto) 

Nome: ______________________________________________________________________ Parentesco: _______________ 

Contacto telefónico: ________________________ E-mail: ______________________________ 

Morada: _________________________________________________________________________________________________ 

Localidade: _____________________________________                         Código Postal: ________ - _______     

 

Informação sobre a situação sociofamiliar  

Agregado familiar da criança  

Nome Parentesco Idade  Profissão  Rendimento Mensal (Líquido) 
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Habitação permanente:  

 Casa própria 

 Casa arrendada  

 Outra situação:  ____________________________________________________________________________________________ 

 

Avaliação de situação social (alínea e) do art. 12.º portaria 218-D/2019 de 15/07/2019 

 

O candidato tem deficiência:  

O candidato é acompanhado no Sistema Nacional de Intervenção Precoce:   

O candidato é acompanhado pela Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo: 

O candidato é acompanhado pela Equipa Multidisciplinares de Apoio Técnico aos Tribunais:   

O candidato encontra-se em situação de carência económica:  

(se respondeu sim aos campos anteriores, juntar respetivos documentos comprovativos) 

 

Declaração do Encarregado de Educação: 

Declaro ter recebido uma cópia do Regulamento Interno e concordar expressamente com o seu conteúdo. 

Declaro ainda, sob compromisso de honra, que o meu agregado familiar não possui outras receitas para além das 
indicadas e documentadas e assumo inteira responsabilidade pela exatidão de todas as declarações constantes neste 
documento.  

Autorizo de forma expressa e inequívoca que os dados pessoais recolhidos nesta ficha e documentos anexos sejam 
utilizados pela Creche JI Padre Godofredo Domingues da Silva para efeitos de inscrição e frequência da resposta social.  

Autorizo, para os efeitos legais, nomeadamente os previstos no Regulamento Geral de Proteção de Dados (EU) 2016/679 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril (RGPD) e demais legislação, o consentimento para o tratamento dos 
dados declarados, com a finalidade de processamento de dados pela Creche JI Padre Godofredo Domingues da Silva e na 
medida do estritamente necessário, a sua disponibilização às entidades privadas e oficiais, designadamente às 
obrigatórias por lei e outras entidades para atividades complementares à atividade.  

 

Assinatura do Encarregado de Educação: _________________________________________________________________________________ 

Local: ___________________________________                                                                                                 Data: ____/____/______ 

 

 

 

 

 Sim  Não 

 Sim  Não 

 Sim  Não 

 Sim  Não 

 Sim  Não 
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Check list de documentos entregues em anexo: 

 Declaração de IRS de todos os elementos do agregado familiar do ano anterior ao da candidatura; 

 Nota de liquidação do IRS de todos os elementos do agregado familiar; 

 Outras prestações sociais (ex: pensões, subsídio de desemprego, …) valor recebido anualmente por cada um; 

 Comprovativo do empréstimo bancário para habitação própria e permanente ou contrato de arrendamento validado 
pelas Finanças, assim como 3 recibos de renda;  

 Despesas de saúde em caso de doença crónica e de uso continuado;  

 Despesas com transportes públicos;  

 Declaração de Honra;  

 Outros: ______________________________________________________________________________________________________________ 

 

O candidato preenche as condições de admissão previstas no Regulamento Interno:  

 

 
Em caso negativo, descrever a fundamentação:  

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Critérios de admissão aplicados (conforme estatutos e regulamento da IPSS)  

Critérios Pontuação definida pela 

Direção da CJIPGDS 

Pontuação do 

Candidato 

Criança social e economicamente mais desfavorecida (alínea e) art. 12º. Da portaria 

218-D) 

7  

Isolamento, falta de recursos e desajustamento familiar grave  6  

Ausência ou indisponibilidade dos pais em assegurar os cuidados da criança 5  

Irmã(o) a frequentar o centro educativo 4  

Residir na área de intervenção ou um dos progenitores trabalhar nesta área 3  

Filhos de colaboradores 2  

Antiguidade da inscrição 1  

Pontuação total   

  

Diretora Técnica: ____________________________________________                                                 Data: ____/____/______ 

 Sim  Não 


