FICHA DE INSCRIÇÃO

Centro Cultural e Social
Santo Adrião

CENTRO DE DIA

CENTRO CONVÍVIO

LAR

PÁG.: 1
SAD

Data de Inscrição:
Nº de Inscrição:

Dados de Identificação
Nome:

Data de Nascimento:

Anos

Morada:

Código Postal:

Localidade:

Profissão anterior:

Habilitações:

Número da identificação Segurança Social (niss) (obrigatório)
Número de Contribuinte (obrigatório)
Familiar (es) Responsável
Nome :
Profissão:
Morada:

Local de Emprego:

Telefone:

Idoso necessita de algum apoio especial:
Necessidades de apoio especial
Especifique:

o
o

Sim

Não
Priorização

a) Idade igual ou superior a 60 anos

b) Utentes ou familiares de utentes da área da terceira idade;

c) Residência próxima do estabelecimento ou residente na rota do serviço;
d) Pedidos de apoio solicitados pela Segurança Social e Serviços de Saúde;

e) Ausência ou indisponibilidade da família ou outras pessoas em assegurar cuidados básicos;
f) Risco de isolamento social;

g) Fracos recursos económicos;

h) Familiares de funcionários ou voluntários;

Documentos a anexar:
1. Fotocópia do Bilhete Identidade do utente e seu representante legal
2.

Fotocópia do n.º contribuinte do utente e seu representante legal

4.

Fotocópia do cartão de saúde

3.
5.
6.

Fotocópia do nº beneficiário
Relatório médico

Prova de rendimentos (fotocópia do recibo da pensão e ou declaração de IRS
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A pensar em si…

FICHA DE INSCRIÇÃO

Centro Cultural e Social
Santo Adrião

PÁG.: 2

Composição do agregado familiar

(Identificação das pessoas que residem com o idoso habitualmente)

Nome

Parentesco

Idade

Profissão

Rendimento Mensal Líquido

Sub-Total

Outros rendimentos
Total

Transporte

Outros:(p.e. Água, Luz)

Total:

Visitas às Instalações e futuro espaço:
Visita às Instalações e futuro espaço

o
o
o
o

Sim

Não, família assim o entendeu

Não, família já tinha visitado as Instalações e futuro espaço
Não, estabelecimento não tinha disponibilidade

_____________________
O utente

__________________________
A família

_______________________
Pelo estabelecimento

Nota 1:
1. A assinatura da presente ficha de inscrição implica o conhecimento e concordância prévia com as normas e regulamento interno da Instituição.
2. A ficha só entra para lista de espera quando todos os documentos solicitados estejam anexados.

Mensalidade
Mensalidade:
Decisão:
Decisão

o
o
o

Admissão

Não admissão por decisão da família

Em condições de admissão mas, devido à priorização, tem de ficar em lista de espera

Admitido em:

Mod.052/3

Nº do Processo Individual:

A pensar em si…

