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INFORMAÇÕES PARA INSCRIÇÃO

Vimos por este meio informar V. Exas que a data para a realização da Inscrição (para utentes interessados em
frequentar pela primeira vez) na Creche Cáritas, para o próximo Ano Letivo se realiza de 15/03/2019 a 30/04/2019 (Após
esta data poderá efectuar a Inscrição até 31/12/2019, ficando em lista de espera). A Seleção dos Candidatos para o
próximo Ano Letivo 2019/2020 será efetuada a partir do dia 2 de Maio de 2018.
A lista de utentes admitidos será divulgada na primeira semana do mês de Junho de 2019.
As Inscrições serão realizadas junto da Diretora Técnica / Administrativa da Creche Cáritas das 15h00 às 18h00.
A  Formalização da Inscrição - Deve ser efetuada pelo Encarregado de Educação presencialmente, sendo este portador de originais e/ou
cópias de toda a documentação abaixo indicada;
1 - A fornecer pela Instituição – Impresso: Ficha de Inscrição – para ser devidamente preenchida e assinada pelo Encarregado de Educação.
2 - Documentos necessários para a formalização da Inscrição;

Documentos relativos à Criança:
1. Documento de identificação da Criança (Só para consulta)
Documentos relativos aos Pais / Encarregado de Educação / Representante Legal
PARA ENTREGA
(Entregar fotocopiado)
1.Documento comprovativo da Residência. (Apenas são considerados recibos de
Água; Luz ou Gás);
2.Recibo de Vencimento da Mãe, correspondente ao último mês de trabalho por
conta de outrem ou os 3 últimos recibos por conta própria / Declaração emitida pela
Segurança Social em caso de situação de Desemprego, Rendimento Social de
Inserção (RSI) ou outra;
3.Recibo de Vencimento do Pai, correspondente ao último mês de trabalho por
conta de outrem ou os 3 últimos recibos por conta própria / Declaração emitida pela
Segurança Social em caso de situação de Desemprego, Rendimento Social de
Inserção (RSI) ou outra;
4.Último Recibo de Renda de Casa ou de prestação mensal devida por aquisição
de habitação própria e permanente, com identificação do Titular e morada;
5.Despesas de Saúde e Aquisição de Medicamentos de uso continuado em caso
de Doença Crónica, devidamente confirmada pelo médico;
6.Última Fatura de Titulo de Transporte (Passe) com NIF, quando se justifique;

SÓ PARA CONSULTA
(Facultar no ato da Inscrição)
1. Documento de identificação da Mãe e/ou
Encarregado de Educação/Representante
Legal;

2. Documento de identificação do Pai e/ou
Encarregado de Educação/Representante
Legal;

NOTA: A Candidatura só será considerada válida, com o preenchimento completo do respetivo impresso da Ficha de Inscrição e a
entrega de fotocópias de toda a documentação exigida;

B  Inscrição:

1 - Atendimento;
2 - Receção da Ficha de Inscrição e dos documentos solicitados para a formalização da Inscrição;
3 - Prestação de Informações;
4 - Visita às instalações (quando solicitado, consoante a disponibilidade e sem perturbar o normal funcionamento da Creche);
5 - Entrega às famílias de comprovativo em como foi rececionado o pedido de inscrição;

C  Análise do pedido, Seleção e Priorização da Inscrição
Se a criança for selecionada: é enviada a Carta de Aceitação (por email ou correio) com indicação de toda a Documentação
necessária para a formalização da Inscrição.
A partir do momento em que é Comunicada a Aceitação, a Família tem 5 dias úteis para entregar a restante Documentação bem
como proceder ao Pagamento da Inscrição cujo valor é de 50€. Se não o fizer perde o direito à vaga. O valor da Inscrição deve
ser pago por transferência bancária para o NIB – 0010.0000.3948.3690.0015.0 ou IBAN – PT 50 0010.0000.3948.3690.0015.0 e o
respectivo Comprovativo do Pagamento deve ser entregue à Diretora Técnica / Administrativa no ato da formalização da Inscrição.
A família será posteriormente, informada do valor provisório da Comparticipação Mensal.
Se não existir vaga: é enviada a Carta de Não-Aceitação (por email ou correio) e o Processo de Candidatura permanecerá em Lista
de Espera até surgir uma vaga.
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