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CANDIDATURA AO CONCURSO PARA ATRIBUIÇÃO 
 DE HABITAÇÃO EM REGIME DE ARRENDAMENTO APOIADO 
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Entrada n.º:
 

Registado em:
 

Requerimento n.º:
 

Processo n.º:
 

O funcionário:
 

  
 Exmo. Senhor 
 Presidente da Câmara Municipal 

 
 

  
  

  
 

IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Nome:
 

 

Domicílio:
 

 

Código Postal:
   

Localidade:
   

Freguesia:
   

 

Nacionalidade:
   

Estado Civil:
   

Sexo: F M
    

 

NIF/NIPC:
   

BI/CC:
   

Válido até:
   

Data de Nascimento:
    

 

COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR 

Nome Parentesco Idade Est. Civil Situação na Profissão 

Frequência 
de Ensino 

Deficiência 
Incapacidade 
Permanente 

Sim Não Sim Não Sim Não 

 Candidato          

           

           

           

           

           
 

RESIDÊNCIA ATUAL 

TIPO DE ALOJAMENTO 

Moradia
 

Apartamento
 

Anexo / Parte não autónoma de moradia ou apartamento
 

Estrutura provisória (barraca, contentor, roulotte, etc.)
 

Sem habitação
 

 
TÍTULO DE OCUPAÇÃO 

Habitação própria
 

Habitação arrendada
 

Habitação emprestada
 

Coabitação
 

Estrutura provisória / Sem habitação
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RESIDÊNCIA ATUAL 

CONDIÇÕES DA HABITAÇÃO 

Sem instalações sanitárias
 

Sem água canalizada
 

Sem eletricidade
 

Sem saneamento
 

Sem quartos de dormir
 

 

RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO AGREGADO FAMILIAR (a) 

 RENDIMENTOS MENSAIS LIQUÍDOS DOS ELEMENTOS DO AGREGADO 

NOME VALOR PROVENIÊNCIA 

  €  

  €  

  €  

  €  

  €  

  €  

SOMA  €  

 

(a) Inclui todos os rendimentos líquidos auferidos pelos membros do agregado familiar, designadamente vencimentos, remuneração de trabalho independente, 
rendimentos de bens imóveis e prestações sociais. 
 
 

OUTROS DADOS RELEVANTES PARA APRECIAÇÃO DA CANDIDATURA 

 

 

 

DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A CANDIDATURA 

 1. Fotocópia do Cartão de Cidadão, Bilhete de Identidade ou Assento de Nascimento de todos os membros do agregado familiar; 

2. Para os cidadãos estrangeiros, fotocópia dos títulos válidos de permanência no território nacional; 

3. Fotocópia do Cartão de Contribuinte, ou documento equivalente, de todos os membros do agregado familiar, que não possuam 

cartão de cidadão; 

4. Fotocópia do Cartão de Beneficiário da Segurança Social, ou documento equivalente, de todos os elementos do agregado familiar, 

que não possuam cartão de cidadão; 

5. Atestado de Residência no Concelho, emitido pela Junta de Freguesia da área da residência, com indicação da composição do 

agregado familiar; 

6. Certidão emitida pela Autoridade Tributária há menos de 1 mês, que identifique os bens imóveis de que sejam proprietários ou 

usufrutuários os elementos do agregado familiar, ou que ateste a sua inexistência;  

7. Fotocópia da última Declaração de IRS apresentada, acompanhada da respetiva nota de liquidação ou cobrança, de todos os 

elementos do agregado familiar; 

8. Documento emitido pelo Instituto da Segurança Social, I.P. que identifique as prestações sociais de que os elementos do agregado 

familiar são beneficiários, ou que ateste a sua inexistência; 

9. Documento emitido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. atestando a inscrição como desempregado dos 
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DOCUMENTOS QUE INSTRUEM A CANDIDATURA 

membros do agregado familiar que se encontrem nessa situação; 

10. Documento comprovativo de matrícula em estabelecimento de ensino de todos os elementos estudantes;  

11. Documento emitido pelos serviços sociais do estabelecimento de ensino superior frequentado pelos elementos do agregado familiar 

que ateste a atribuição ou não de bolsas de estudo e respetivo montante, quando aplicável; 

12. Atestado médico comprovativo de incapacidade permanente dos membros do agregado familiar nesta situação; 

13. Atestado médico comprovativo de deficiência física/mental dos membros do agregado familiar nesta situação, com grau 

comprovado de incapacidade igual ou superior a 60%; 

14. Três últimos recibos da renda da habitação permanente do agregado familiar ou documento comprovativo do valor da prestação 

mensal devida por crédito à habitação, quando aplicável; 

15. Comprovativo de estatuto de vítima de violência doméstica, quando aplicável; 

16. Facultativamente, das informações que os candidatos considerem relevantes à apreciação da sua situação real. 
 

DECLARAÇÃO 

 Declaro, sob compromisso de honra, que as declarações por mim prestadas no presente requerimento são completas e correspondem 

à verdade. 

Declaro, ainda, reunir, cumulativamente, os requisitos de acesso constantes no Programa de Concurso.  

 
 

Data: ____ / ____ / ________ ________________________________________________________ 

 (Assinatura do candidato) 

 
 

 LER COM ATENÇÃO: 
 

A prestação de falsas declarações, inclusive por inexatidão ou omissão de dados relevantes, implica a exclusão do procedimento e 

constitui crime imputável ao concorrente. 

 


