
Estudantes têm de apresentar recibo de salário
superior Alunos que quei-
ram estatuto trabalhador-
-estudante têm de apresen-
tar o recibo do último venci-
mento, entre outros papéis.
O Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas (ISCSP) da Uni-
versidade de Lisboa está a exigir o
recibo de salário aos alunos que
pretendam beneficiar do estatuto
de trabalhadores. Todos os que se

queiram candidatar a trabalhador-
-estudante têm de apresentar o re-
cibo do último vencimento e a de-

claração de inexistência de dívidas

à Segurança Social. O diretor do
Instituto, Manuel Meirinho, justi-
ficou este procedimento com o
facto de terem sido detetadas si-

tuações de fraude, ou possíveis si-

tuações. Estas, detetadas no passa-

do, levaram à obrigatoriedade da
apresentação do recibo de venci-
mento. Em alguns pedidos efetua-
dos foram detetadas possíveis
fraudes, nomeadamente nas can-
didaturas dos alunos que "apre-
sentavam unicamente a declara-
ção da entidade patronal", disse.

Segundo o diretor, desde o ano
letivo 2009/2010 que é pedido aos
estudantes que se candidatam ao

estatuto pela primeira vez, a decla-

ração da entidade patronal, o reci-
bo do último vencimento e a de-
claração de inscrição e de ausên-
cia de dívidas à Segurança Social.

Segundo o site do Instituto Supe-
rior de Ciências Sociais e Políticas,
no caso do estudante estar a fazer

apenas a renovação do estatuto
não é necessária a apresentação
do recibo de salário, apenas os ou-
tros dois documentos.

De acordo com Manuel Meiri-
nho, "não havendo legislação em
vigor que determine os procedi-
mentos a adotar" para a atribuição
do estatuto de trabalhador-estu-
dante, "foi internamente determi-
nado" pelo ISCSP quais os docu-
mentos que os alunos deveriam
apresentar. O diretor reconheceu

que com este procedimento "po-
derá, eventualmente, alegar-se al-

gum excesso de rigor do ISCSP ao
solicitar a declaração de inexistên-
cia de dívidas à Segurança Social".

No entanto, a medida é necessá-
ria para a "tentativa de eliminar si-

tuações de fraude detetadas no
passado". É importante para ga-
rantir "rigor e transparência no
acesso aos benefícios resultantes
da concessão do estatuto de traba-
lhador-estudante", acrescenta.


