Candidaturas
Requisitos para realizar a Candidatura

Podem ser beneficiários de apoios diretos do sistema de ação social promovido pelos SASUBI
os estudantes matriculados na UBI que sejam:
a) Cidadãos portugueses;
b) Cidadãos nacionais dos Estados membros da União Europeia com direito de residência
permanente em Portugal e seus familiares, nos termos da Lei n.º 37/2006, de 9 de
Agosto;
c) Cidadãos nacionais de países terceiros:
i) Titulares de autorização de residência permanente, nos termos do artigo 80.º da Lei
n.º 23/2007, de 4 de Julho;
ii) Beneficiários do estatuto de residente de longa duração nos termos do artigo 125.º
da Lei n.º 23/2007, de 4 de Julho;
iii) Provenientes de países com os quais tenham sido estabelecidos acordos de
cooperação ou protocolos prevendo a aplicação de tais benefícios;
iv) Provenientes de Estados cuja lei, em igualdade de circunstâncias, conceda igual
tratamento aos estudantes portugueses;
d) Apátridas; e
e) Beneficiários do estatuto de refugiado político.
Cumulativamente deverão cumprir os seguintes requisitos:
a) Terem obtido aproveitamento escolar ou aproveitamento mínimo no último ano letivo
frequentado, de acordo com o regulamento a aprovar;
b) Não possuir curso de nível superior ou equivalente ao que se candidatam;
c) Serem os rendimentos do agregado familiar insuficientes para a prossecução dos
estudos do seu educando, de acordo com o regulamento e normas técnicas aprovadas
pelo Ministério da tutela.
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A candidatura só será válida após a submissão da mesma, caso contrário o pré-registo será
automaticamente cancelado pelo sistema no final do prazo das candidaturas.
O preenchimento incorreto do formulário on-line pode conduzir à solicitação de mais
documentos para além dos indicados inicialmente.
Os documentos adicionais serão solicitados na página pessoal aquando da divulgação do
Resultado Provisório.
Os documentos em falta originam uma candidatura incompleta e atraso na análise dos
processos e publicação dos resultados.
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