EMBAIXADA DE PORTUGAL PRAIA - SECÇÃO CONSULAR

VISTOS DE ESTUDO 2017/2018
DOCUMENTOS A ENTREGAR
DOCUMENTOS DO REQUERENTE
1

Formulário devidamente preenchido com foto tipo passe atual

2

Passaporte e respetiva Cópia (tem que estar válido até pelo menos final de Abril 2018)

3

Cópia de Bilhete de Identidade (válido)

4

Autorização de saída dos pais para menores de 18 anos devidamente autenticada

5

Registo Criminal a partir de 16 anos

6

Autorização para consulta do Registo Criminal português pelo SEF em Portugal,
com assinatura reconhecida no notário

7

Declaração de compromisso em como subscreverá um seguro de saúde válido para Portugal
no prazo de 90 dias a contar da data de entrada em Portugal com assinatura reconhecida
no notário

8

Certificado de Habilitações Literárias reconhecido no Ministério de Educação

9

Declaração de Candidatura aceite da Universidade ou de Instituição de Ensino
com data inferior a 30 dias

9.1

Declaração de bolsa ou apoios por parte da Instituição de Ensino (caso exista)

10

Declaração da Câmara Municipal como tem uma vaga disponível

10.1

Protocolo da Câmara Municipal
COMPROVATIVOS DE MEIOS FINANCEIROS

11

Termo de responsabilidade dos pais, enc educação ou tutores legais no caso de estudantes
a cargo (no caso de pais falecidos juntar certidão óbito)

12

Declaração vencimento TR ou do próprio

13

Extrato bancário do TR ou do próprio

14

Cópia de bilhete de identidade ou cartão de residência (se for estrangeiro) do TR

15

Composição do agregado familiar

16

Termo de responsabilidade de Portugal sempre que não pussuam meios financeiros suficientes
ou que seja o local de alojamento do estudante

17

Cópia do cartão do cidadão ou da situação legal da pessoa que passou o termo

18

Declaração de vencimento ou três últimos recibos de vencimento

19

IRS – Imposto sobre o rendimento Singular (Declaração e Nota de liquidação)

20

Atestado de residência

21

Carderneta predial (menos de 6 meses) ou contrato de arrendamento

22

Local de alojamento
DOCUMENTOS OBRIGATORIOS

