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FICHA DE INSCRIÇÃO  

     

ESTRUTURA RESIDENCIAL PARA IDOSOS 

Data de Inscrição:______/_____/______                      Nº de Entrada___________  

Data de Admissão: ______/_____/______ 

 

Dados a preencher pelo Candidato ( Cliente ) 

1. Dados de Identificação do Candidato ( Cliente )  
 

Nome completo:  

_________________________________________________________________________________________  

Nome pelo qual deve ser tratado:  

_________________________________________________________________________________________ 
 

Data de nascimento_____/_______/_______  Sexo: _____________________        Idade __________ 
 

Morada  

_________________________________________________________________________________________  
 

Código Postal________________Freguesia_________________   Telefone ____________________________ 
 

Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão:________________________ Telemóvel ___________________ 
 

NIF:__________________________________ 

Nº Beneficiário _______________________________________ Regime Segurança Social ________________ 

NISS: _________________________________ 

Nº de Utente  __________________________  Sub - sistema de Saúde_______________________________ 

 

2. Motivo do Pedido  

Resposta solicitada:____________________________________________ Temporária              Permanente  

Fundamentação: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
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3. Dados de Identificação e contacto (s) da(s) pessoa(s) próxima(s) do Cliente 1 

 

Nome : 

_________________________________________________________________________________________  

 
 

Data de Nascimento_______/_______/________        Parentesco / Relação2 ________________________ 

Morada 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Código Postal _____________________________________________________________________________ 
 
Telefone ______________________________________ Telemóvel __________________________________ 
 
Ocupação ________________________________________________________________________________ 
 

E mail: ___________________________________________________________________________________ 
 
Nome : 

_________________________________________________________________________________________  

 
 

Data de Nascimento_______/_______/________        Parentesco / Relação3 ________________________ 

Morada 

_________________________________________________________________________________________ 
 
Código Postal _____________________________________________________________________________ 
 
Telefone ______________________________________ Telemóvel __________________________________ 
 
Ocupação ________________________________________________________________________________ 
 

E mail : __________________________________________________________________________________ 
 

 
Tem Alguém que seja da sua relação próxima a frequentar esta Instituição? 
 
Sim              Quem? _________________________________________________________________________ 
 
Não             Serviço _________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
1
 Pessoa (s) próxima (s) – responsável legal, familiares, vizinho (a), voluntário (a), outro 

2
 Parentesco – cônjuge, filho(a), neto(a), irmão (ã), outro; Relação – amigo(a), vizinho(a), voluntário(a), 

outro.   
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DADOS A PREENCHER PELOS SERVIÇOS  

 
4. Rede Social de Suporte 

 
O Candidato foi encaminhado por outra Organização? 
 
Sim              Qual? __________________________________________________________________________ 
 
Não              

 
O Candidato necessita de suporte para satisfazer e/ou desenvolver Actividades da Vida Diária? 
 
Sim            
 
Não              

 
Identifique o actual suporte assegurado ao candidato: 
(assinale com um X) 
  

Diário e permanente   

Diário pontual  

Pontual  

Inexistente  

 

O Candidato usufrui dos serviços de/está integrado em: 
(assinale com um X) 

 

Serviço de Apoio Domiciliário          Identifique qual a organização ______________________________ 

Centro de Dia  

Outro Serviço           Especifique qual, assim como a organização ___________________ 

 

5. Caracterização da (s) Incapacidade(s) 
 

Questões (assinale com um X)      Sim  Não  Especifique-as 

 

Tipo de Incapacidade (s) 

 

Verificam-se mudanças nas funções do corpo (fisiológicas) 

nas estruturas do corpo (anatómicas)? (p.ex., funções auditivas; 

estrutura da coluna vertebral) 

 

Verificam-se limitações da actividade ou restrições da participação?   

(p.ex., andar distâncias longas; participar em actividades de grupo)  

 

Utiliza ajudas técnicas ou tecnologias de apoio?  

 

É detentor de Atestado Medico de Incapacidade multiuso?      
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Causa (s) das Incapacidade (s) 

 

Congénita (s)          

Adquirida (s)  

 

 

6. Foram entregues cópias de todos os documentos necessários? 

 

Sim      Não  

 

 

Assinale quais os documentos em falta e a respectiva data de entrega 

 

Bilhete de Identidade / Cartão de Cidadão     Data de entrega _______________________________ 

Nº de Contribuinte      Data de entrega _______________________________ 

Cartão de Beneficiário ou Pensionista    Data de entrega _______________________________ 

Cartão do Serviço Nacional de Saúde    Data de entrega _______________________________ 

Outros, especificar:     Data de entrega _______________________________ 

 

 

7. Assinaturas 

 

Candidato              ______________________________________ Data _______________________________ 

 

Representante Legal  ___________________________________  Data_______________________________ 

 

Representante da Instituição _____________________________ Data_______________________________  
 
____________ 

Obs. 

Em anexo listagem de relação de documentos que devem ser entregues ao serviço   

 

 

Declaro prestar estas informações de boa-fé e que as mesmas são exatas e corretas. Qualquer 

declaração impressa incorreta da minha parte, implica a anulação da Ficha de Inscrição. 

 

Dou meu consentimento livre e esclarecido para a Casa dos Pobres de Coimbra, proceder no âmbito 

desta inscrição ao tratamento e processamento informático de todos os dados constantes neste 

documento, bem como a troca de informação com entidades externas.  
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PARA MARCAÇÕES DE ATENDIMENTO: 239822606 

 

Listagens de documentos a anexar a Ficha de Inscrição  

 

1. Para efeitos de candidatura, o candidato a utente ou seu representante deverá fazer a sua 

inscrição através do preenchimento de uma Ficha de Inscrição (Identificação) 

 

 Serão considerados Inscritos os candidatos, após entrega da Ficha de Inscrição preenchida 

na sua totalidade acompanhada de cópia dos seguintes documentos: 

 

a) B.I. ou Cartão de Cidadão do candidato e/ou do representante legal, quando 

necessário; 

b) Cartão de Contribuinte do candidato e/ou do representante legal, quando necessário; 

c) Cartão com o nº da Segurança Social, Pensionista ou de outro subsistema; 

d) Cartão / Ficha de Identificação de Utente do Serviço Nacional de Saúde ou de 

Subsistema a que o utente pertença; 

e) Boletim de Vacinas e Relatório Médico comprovativo do historial clinico do candidato 

a utente/cliente e do seu actual estado geral de saúde; 

f) Posologia dos medicamentos a tomar; 

g) Recibo actualizado da reforma, subsidio ou pensão. 

h) Comprovativo dos Rendimentos (Última Declaração de IRS, Anexos e respetiva Nota 

de Liquidação) do cliente, do agregado familiar e dos descendentes ou herdeiros 

legais; 

i) Comprovativo de Despesas com saúde, e aquisição de medicação de uso continuado, 

em caso de doença crónica. 

j) Em determinadas situações pode ser pedida a certidão da sentença judicial que 

determine o representante legal; 

k) Declaração assinada pelo candidato a utente ou seu representante legal em como 

autoriza a informatização dos dados pessoais para efeitos de elaboração de processo 

individual; 

 

 

Se a Ficha de Inscrição (Identificação) não estiver completa e/ou a documentação 

solicitada não tiver sido fornecida, dar-se-á o processo como pendente, definindo o 

prazo de 5 dias para a entrega da informação / documentação em falta. Findo esse 

prazo a Ficha é definitivamente arquivada. 

 

2. Em caso de dúvida poderão ser solicitados outros documentos comprovativos. 

 

NOTA: As inscrições são válidas apenas pelo período de um ano civil.  

 

O período de candidatura decorre todos os dias úteis ao longo do ano, no horário 

compreendido entre as 10H00 e as 12H00 e entre as 14H00 e as 16H00.  

 


