
MOD.SGE.14.04

ESTATUTO 
TRABALHADOR ESTUDANTE E 

ESTUDANTE MILITAR 
WORKING STUDENT AND MILITARY 

STUDENT STATUS 

S-1: Identificação do/a estudante Details of the student

Caso tenha alterado os seus dados pessoais desde o ato da matrícula, queira por favor anexar o formulário 
de alteração de dados devidamente preenchido  In case your personal information has changed since registration, kindly attach the 
contact information form duly filled out and submit both forms to the respective services (Serviços de Gestão do Ensino) 

Nome completo 
Full name 

Nr.º estudante 
Student number 

E-mail(1)
Email address 

@iscte-iul.pt 

(1)A consulta regular do e-mail institucional é da responsabilidade do estudante The regular consultation of the institutional email is the student’s responsibility

 Trabalhador estudante  Estudante militar S-2: Documentos obrigatórios para requerer o estatuto de:
Mandatory documents to require status of:  Working student  Military student 

Declaração do respetivo serviço (funcionários ou agentes de estado) 
Declaration of the respective service (employee or state agent) 

Declaração da entidade patronal indicando o tipo de contrato e a duração do mesmo (trabalhadores dependentes) 
Declaration of the employer stating type of contract and respective duration (dependent workers) 

Declaração das Finanças relativa ao início de atividade (trabalhadores independentes) 
Declaration of the Finance Ministry stating the beginning of the activity (independent workers) 

Declaração da Segurança Social comprovativa da inscrição como beneficiário (menção da data de início de 
atividade) e da efetivação de descontos, ou declaração que comprove a isenção da mesma 
Declaration of the Social Security as beneficiary including social security deductions, or proof of the exemption of the payment 

Declaração da entidade promotora do curso de formação profissional ou programa de ocupação temporária de jovens, 
que explicite a sua duração, ou programa e carga horária semanal 
Declaration of the promoting entity of the professional training course or youth temporary occupation programme that states duration 
or programme and weekly working hours   

S-3: Assinatura do/a estudante Signature of the student

Data 
Date 

Assinatura Signature 

S-4: Reservado aos serviços

Verificação/receção por Em (data) 

Data 

Curso em que está inscrito 
Programme in which you are enrolled

Ano letivo 
Academic year 

Ano curricular
Year of study

Semestre
Semester

Observações

Nr.º registo 

O/A Diretor/a dos Serviços de Gestão do Ensino 

Deferido Sustained 

Indeferido Denied 
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