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A preencher pelos serviços do Cofre de Previdência

RESIDÊNCIAS UNIVERSITÁRIAS

Entrada do pedido

Observações

tipologia

k

D / M / A

D / M / A

Autorizado em:

hfórmulário

valor €

Despacho

1. Referente ao estudante

Nome completo

Grau de parentesco

NIF Data de nascimento
D / M / A

Residência Universitária pretendida/ que renova:

Género

Tipologia de quarto*:

Data prevista de entrada e de saída:

D / M / A D / M / A
ade

Pretende o serviço de enxoval do Cofre? sim/não

*tratando-se de uma renovação, 
indique se o assinalado, é uma 
alteração de quarto: (sim/não)

A preencher pelo Sócio (PREENCHER COM MAIÚSCULAS)k

D / M / A O Sócio (assinatura)

RU Lisboa
RU Porto

feminino
masculino

individual
duplo
triplo

Período de estadia:
ano letivo 
semestre
outro. Indique qual:

Documentação necessária do estudantek
Cópia de BI/C.C.
Comprovativo de matrícula, logo que disponibilizada pela entidade escolar.

Sócio n.ºNome completo

NIF

Código postal

Tel/tm Email

Morada
- 

Autorizo a atualização dos meus dados pelo Cofre com a finalidade de manter, administrar e gerir a relação entre o Cofre e o 
associado (a)

PRÉ-INSCRIÇÃO

RENOVAÇÃO do contrato de alojamento para o ano lectivo de

Como teve conhecimento da Residência Universitária? (para as pré-inscrições)

Evento de divulgação. Indique qual:
Recomendação de outro sócio Facebook

Pesquisa na internet
Outro. Indique-nos qual:

assinalize caso NÃO seja sócio(a)
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