FORMULÁRIO DE QUALIFICAÇÃO DO PATRONO
(De acordo com o Regulamento de Inscrição, Estágio e Exame Profissionais - RIEEP)

Eu, ___________________________________________________________________________________,
Membro n.º __________ da Ordem dos Contabilistas Certificados, considerando preencher os requisitos do
RIEEP relativos à condição de patrono (*), conforme artigo 14.º deste Regulamento.
Ou, se o estágio decorrer em entidade pública:

Eu, ___________________________________________________________________________________,
contabilista certificado responsável oficialmente designado na cadeia hierárquica pelos serviços de
contabilidade da entidade__________________________________________________________________,
considerando preencher os requisitos do RIEEP relativos à condição de patrono (*) conforme artigo 14.º deste
Regulamento, que comprovo pela junção de documento da Segurança Social, ou da ADSE , ou
publicação em D.R. , ou declaração da Administração Fiscal
(assinalar com cruz o documento junto),
irei orientar o membro estagiário: _________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
em conformidade com a Convenção de Estágio conjunta celebrada em _____/ _____/ _________ e com o
Plano de Estágio, que são apresentados na documentação de admissão a Estágio deste candidato, os
quais confirmo com a minha assinatura.
Para os devidos efeitos, peço deferimento ao Exmo. Bastonário da Ordem dos Contabilistas Certificados
quanto ao reconhecimento da minha qualificação como patrono no acompanhamento, orientação e avaliação
do estagiário acima mencionado.
_____________________, _____ de ___________________ de __________.
O Patrono:
Assinatura (e vinheta, quando CC)

_____________________________________________________________

O Responsável da Entidade onde decorre o Estágio (quando aplicável)
Assinatura ________________________________________________________________________________
(*) – No caso de exercer funções de patrono na condição trabalhador por conta de outrém ou, noutra relação formal de prestação de
serviços para com uma entidade terceira onde o estágio venha a decorrer, este documento deve ser igualmente assinado por esta
entidade, situação que confirma o conhecimento e aceitação da realização do estágio identificado pela respetiva Convenção de
Estágio.

Reservado aos Serviços:
Processo n.º:

_______________

Foi entregue em, (local e data):

_________________________

______/___/___
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