Processo n.º ____________________
Data: ____/_____/_____
O funcionário ___________________

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA
(ANEXO II)
ARRENDAMENTO DE FOGOS HABITACIONAIS PROPRIEDADE DA VISEU NOVO SRU NA RUA DIREITA Nº 91-97

Exmo. Senhor
Administrador Executivo da Viseu Novo SRU

2. IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
Nome: ________________________________________________________ Estado Civil: ____________
Profissão: _____________________________ Residência: _____________________________________
Localidade: _____________________ Código-postal: _________-______ Contactos: ________________
E-mail: ____________________________________________ B.I./C.C./Outro: _____________________
Contribuinte: ______________ Naturalidade: ________________ Nacionalidade: __________________

1. COMPOSIÇÃO DO AGREGADO FAMILIAR

Nº

Nome Completo

Grau de
parentesco

Sexo
(M/F)

Data de
Nascimento

Tipo de
Documento
(B.I./C.C/
Passaporte/
Autorização
Residência)

1
2
3
4
5
6
7
8

Viseu Novo – SRU, S.A.
Rua da Paz nº 52 1º Piso
3500-168 Viseu

geral@viseunovo.pt
www.viseunovo.pt

Tel. +351 232 448 098

Tlm.+351 965 097 314

Nº Matrícula/ NIPC
507 406 672

NIF

3. CARATERIZAÇÃO DO ALOJAMENTO ONDE RESIDE
Localização: Morada ___________________________________________________________________
Local ___________________________________ Freguesia _________________________
Tipo de Alojamento:
Tipo de Edificação:

Habitação Provisória
Apartamento

Valor da Renda:

Título Precário

Moradia

Regime de coabitação

Outra situação _____________________

€

Contrato de Arrendamento:

Sim

Não

Outro Vínculo ___________________________

4. FOGOS A QUE SE CANDIDATA E ORDEM DE PREFERÊNCIA
Deve ter em atenção a satisfação do art. 4º do regulamento da tipologia (à dimensão do agregado familiar)
Deve assinalar os fogos a que se candidata e a preferência* com a respetiva numeração
DESIGNAÇÃO

MORADA

TIPOLOGIA

Fogo 1

Rua Direita, nº 91-97, 1º Andar

T2

ÁREA
BRUTA
93,72 m2

RENDA

CAND

Nº PREFERÊNCIA

€ 300,00

*A manifestação de preferência é apenas indicativa, reservando-se a Entidade promotora o direito de
atribuir os fogos de acordo com a dimensão e caraterísticas do locado e do agregado familiar.
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5. DOCUMENTOS ENTREGUES
Fotocópias simples dos Bilhetes de Identidade (Cartão de Cidadão) e/ou Boletins de Nascimento de
todos os elementos que fazem parte do agregado familiar, ou sendo estrangeiros fotocópias das
Autorizações de Residência e Passaportes;
Fotocópias simples dos Cartões de Contribuinte de todos os elementos do agregado familiar, maiores
de 18 anos;
Certidão, emitida pela Direção Geral dos Impostos, de onde conste a inexistência de bens imóveis
em nome do candidato e respetivo agregado familiar e o domicílio fiscal do mesmo, emitida em data
posterior à abertura do Concurso;
Fotocópia da declaração de IRS mais recente, acompanhada da respetiva nota de liquidação. Caso
não exista declaração de IRS, deverá ser apresentada certidão negativa passada pelas Finanças a fazer
prova desse facto, com exceção dos casos em que as pessoas tenham iniciado a sua atividade profissional
há menos de 1 ano, caso em que deverão ser apresentados apenas as fotocópias dos 3 últimos recibos de
vencimento;
Fotocópias dos 3 últimos recibos de vencimento de todos os elementos do agregado familiar que
aufiram rendimentos;
No caso de Desemprego, Reforma ou Doença, declarações ou recibos dos Organismos competentes,
com indicação dos valores mensais respetivos;
No caso de elemento do agregado familiar que seja menor ou, tendo idade inferior a 26 anos,
frequente estabelecimento de ensino, deve ser apresentado o respetivo documento comprovativo de
frequência;
Trabalhadores Dependentes – Declaração da Entidade Patronal indicando o vencimento mensal
ilíquido, emitida com data posterior à publicação do Aviso de Abertura do Concurso;
Trabalhadores Independentes – Cópias de todos os recibos de vencimento emitidos nos últimos três
meses que antecedam a data de abertura do Concurso, devendo justificar falhas na sequência numérica
dos recibos apresentados;
Bolseiros – Declaração emitida pela entidade subsidiária indicando o valor mensal da bolsa;
Certidão de não dívida à Segurança Social;
Certidão de não dívida às Finanças;
Atestado de residência e da composição do agregado familiar emitido pela Junta de Freguesia
respetiva;
Fotocópia de contrato de arrendamento e dos 3 últimos recibos de renda (se aplicável);
Outros documentos relevantes para a análise e classificação. Quais?

Pede deferimento,
Viseu,___ de _______________ de _______
O (A) Requerente ___________________________________________
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DECLARAÇÃO
Eu,_______________________________________________________________,

portador(a)

do

documento de Identificação (B.I., C.C., Passaporte, Autorização de Residência) n.º ___________________,
Contribuinte

fiscal

n.º

______________________,

residente

em

______________________________________________________________________________,
freguesia de _____________________, do Concelho de Viseu, declaro para os devidos e legais efeitos,
sob compromisso de honra, que os elementos constantes da presente candidatura correspondem à
verdade dos factos e que não usufruo, ou qualquer elemento do meu agregado familiar, de outros
rendimentos para além dos declarados, nem de habitação própria em Território Nacional. Por ser verdade
assino a presente declaração.

O(A) Declarante
_______________________________________________________
(assinatura conforme documento de identificação)

Viseu, _____ de ________________ de ________

(Anexo III)
Viseu Novo – SRU, S.A.
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