
 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

 
(Nome completo e legível) _________________________________________________, portador 

do Documento de Identificação Fiscal nº _______________________________, detentor do grau 

académico ___________________________________, nível _____ (ver descrição em baixo), 

declara sob compromisso de honra, nos termos da regulamentação da Medida Estágios 

Profissionais: 
 

• Ter frequentado/não ter frequentado (riscar o que não interessa) um estagio financiado por 

fundos públicos (1); 

• Não tem, nem teve, nos últimos 24 meses, nenhuma relação laboral (contrato de trabalho, 

prestação de serviços), ou estagio de qualquer natureza, exceto estágios curriculares ou 

obrigatórios para acesso à profissão, com a entidade promotora da candidatura ou entidade 

pertencente ao mesmo grupo empresarial; 

• Estar inscrito na qualidade de Desempregado nos Serviços do IEFP, IP (2); 

• Ter conhecimento que, em caso de frequência de estágio, durante o período de realização 

do mesmo, não poderá exercer qualquer tipo de atividade profissional, por conta própria ou 

de outrem. 

 
 
Data__________________  Assinatura________________________________________ 
 
 
NOTAS: 
 

(1) Em caso de anterior frequência de estágio, deverá ser anexada cópia do Certificado de 
frequência /Declaração de frequência de estagio profissional financiado por fundos públicos, 
com indicação do Programa e data de realização; 
 

(2) Deverá sempre garantir que a sua inscrição, na qualidade de Desempregado, se encontra 
ativa. Para o efeito poderá deslocar-se ao Serviço de Emprego mais perto de si ou aceder a 
https://iefponline.iefp.pt/. 
 
 
Níveis de Qualificação 
Nível 1 – 2.º ciclo do ensino básico (6.º ano) 
Nível 2 – 3.º ciclo do ensino básico, obtido no ensino regular ou por percursos de dupla certificação (9.º ano) 
Nível 3 – Ensino secundário vocacionado para o prosseguimento de estudos a nível superior (12.º ano) 
Nível 4 – Ensino secundário - 12.º ano obtido por percursos de dupla certificação ou ensino secundário 
vocacionado para o prosseguimento de estudos a nível superior acrescido de estágio profissional – mínimo de 
seis meses  
Nível 5 – Qualificação de nível pós-secundário não superior com créditos para o prosseguimento de estudos a 
nível superior 
Nível 6 – Licenciatura 
Nível 7 – Mestrado 
Nível 8 – Doutoramento 

https://iefponline.iefp.pt/

