
CAPÍTULO II 

 

PROCESSO DE CANDIDATURA E ADMISSÃO DOS UTENTES 

 

NORMA V 

Candidatura 

1. Para efeitos de candidatura, os interessados deverão preencher uma Ficha de 
Inscrição fornecida pelos serviços administrativos ou online no site da instituição, 
entre os meses de janeiro e junho. 

 
2. Após a receção e conferência das declarações prestadas será entregue aos 

interessados um Comprovativo de Inscrição com referência à data e à hora de 
validação da inscrição. 

 
3. As Inscrições feitas online receberão este comprovativo por correio eletrónico na 

validação da candidatura. 
 

Renovação de Inscrição 

1. As crianças que frequentam e pretendem continuar no ano seguinte, deverão 
entregar a Ficha de Renovação de Inscrição nos Serviços Administrativos durante 
o mês de maio acompanhada dos documentos solicitados na circular de 
Renovação.  

 
2. O não cumprimento dos prazos estabelecidos será considerado como desistência 

do utente e será chamada uma criança da lista de espera para preencher a vaga. 
 

Admissões para períodos de férias 

1. Poderão ser admitidas crianças de 1.º e 2.º ciclo que visem apenas uma ocupação 
durantes os períodos de férias escolares. 

2. O preçário aplicável será definido aquando a inscrição e calculado em função dos 
projetos disponíveis. 

3. Será celebrado um Contrato de Prestação de Serviços entre o encarregado de 
educação e a entidade gestora do estabelecimento. 

4. O funcionamento das admissões para períodos de férias e quaisquer dúvidas sobre 
as condições aplicáveis são única e exclusivamente decididas pela Administração 
da Instituição.  

 

NORMA VI 

Condições de Admissão 

São condições de admissão neste estabelecimento: 
 

1.  Frequentar o 1.º Ciclo do Ensino Básico no ano a que se refere a candidatura;  
 
2.  Proceder à candidatura mediante o preenchimento de Ficha de Inscrição entre os 

meses de janeiro e junho; 
 
3. Em caso de admissão, apresentar documentação solicitada no prazo estabelecido; 
 
4. Em caso de aceitação da vaga, proceder à celebração do Contrato de Prestação de 

Serviços e liquidar as importâncias referidas na informação de comparticipação 
familiar, dentro dos prazos estabelecidos. 



 

NORMA VII 

Critérios de Admissão 

1. São critérios de prioridade na seleção dos utentes: 

 
1º Crianças provenientes de famílias com baixos recursos económicos; 

 
2º Crianças em situação de risco;  

 
3º Crianças com ausência ou indisponibilidade dos pais em assegurar aos filhos os 

cuidados necessários; 
 

4º Crianças de famílias monoparentais ou famílias numerosas; 
 

5º Crianças provenientes dos Jardins de Infância da instituição; 
 

6º Crianças com irmãos a frequentar o ATL ou qualquer outra valência da instituição; 
 

7º Crianças cujos pais residam ou trabalhem na área do estabelecimento; 
 

8º Crianças que frequentem escolas da área do estabelecimento; 
 

9º De acordo com o estabelecido no estatuto dos Bombeiros Voluntários, os filhos 
destes em caso de acidente mortal do voluntário progenitor; 
 

10º Sócios ou filhos de sócios das Cooperativas fundadoras conforme a antiguidade; 
  

11º Número de ordem de inscrição; 
 

12º Poderão surgir situações de integração de crianças que não se encontrem 
contempladas na ordem atrás descrita, nomeadamente no que se refere à 
necessidade de integração de situações sociais, filhos de funcionários, ou qualquer 
outra situação que o justifique e que a Administração assim o delibere.  

 
2. Depois de preenchidas as vagas existentes no âmbito do acordo de cooperação, as 

remanescentes serão objeto de seleção e deliberação pela Administração. A estas 
aplica-se igualmente o presente Regulamento com exceção do disposto na Norma 
XIV. 

 

NORMA VIII 

Admissão 

1. Recebida a candidatura, a mesma é analisada pelos serviços administrativos e a 
família é convidada a apresentar os documentos necessários à instrução do 
processo. Caso as famílias não pretendam entregar documentos terão de 
preencher a declaração de não entrega de documentos assumindo assim o valor 
máximo de comparticipação familiar. As famílias que não apresentem os 
documentos solicitados nos prazos previstos e não preencham a declaração de 
não entrega de rendimentos serão consideradas desistentes. 
 

2. O responsável do estabelecimento elabora as propostas de admissão segundo os 
critérios de priorização estipulados e envia as listagens para validação da 
Administração. 
 

3. Após validação pela Administração da lista de candidatos a admitir, indicada pelo 
responsável do estabelecimento, as famílias serão informadas via postal ou por 
correio eletrónico da admissão da criança, bem como do valor da comparticipação 
familiar a liquidar e as respetivas taxas de inscrição. 



 
4. A admissão só se tornará efetiva com a liquidação dos seguintes valores: 

 
• Taxa de Inscrição (anexo 4 - “Tabela de Serviços”), sem direito a devolução em 

caso de desistência. 
 

Estão isentos da taxa de inscrição: 

- Os filhos de funcionários e dos órgãos sociais da instituição; 
- Os filhos de funcionários das cooperativas fundadoras Chasfa e Coobital;  
- Os sócios ou filhos de sócios das cooperativas fundadoras desde que 
apresentem comprovativo das quotas regularizadas. 
 

• Mensalidade Adiantada (agosto - último mês do ano letivo), sem direito a 
devolução em caso de desistência. 

 
5. No ato de admissão devem ser entregues os seguintes documentos que farão 

parte do processo informativo: 

a) Ficha individual, fornecida pela Instituição, devidamente preenchida, 
acompanhada de fotografia da criança; 

b) Fotocópia do Boletim Individual de Saúde devidamente atualizado; 

c) Fotocópia do Cartão de Cidadão. 

 
6. O não cumprimento dos prazos estabelecidos será considerado como desistência 

do utente e será chamada uma criança da lista de espera para preencher a vaga. 
 

7. Sempre que as vagas existentes não sejam preenchidas dentro do prazo fixado e 
não exista lista de espera, poderão os responsáveis pelo estabelecimento 
proceder à admissão de candidatos em qualquer altura do ano. 

 

NORMA IX 

Processo Individual do Utente 

O Processo individual do utente é composto por dois processos distintos: 

• Um Processo Administrativo  

• Um Processo Informativo 

Os processos contêm a identificação pessoal, elementos sobre a situação social e 
financeira, necessidades específicas dos utentes, bem como outros elementos relevantes 
relativos à avaliação ou evolução. 
 

NORMA X 

Listas de Espera 

1. Os interessados cujas candidaturas não foram selecionadas serão consultados no 
sentido de se pronunciarem sobre se pretendem ou não ficar em situação lista de 
espera, podendo proceder-se à sua admissão caso se verifiquem desistências, em 
qualquer altura do ano, de acordo com os critérios de admissão (Norma VII). 

 
2. Os interessados que não pretendam ficar em lista de espera serão considerados 

desistentes do processo de candidatura. 
 
 

 
 


