
 
 

 

CERTIFICAÇÃO DA MORADA 

 

Nome do paciente: _________________________ 

 

Número de conta:     _________________________ 

 

Data do serviço:         _________________________ 

 

O meu nome é ________________________.  Sou o ______________________ do paciente. 
          (Senhorio, Familiar, Amigo, Colega de casa)  

Venho pelo presente certificar que desde ______________________________ o(s)   
          (Mês/Ano)  

indivíduo(s) acima indicado(s) reside(m) comigo na morada abaixo indicada. 

 

   ______________________________________________ 
(Rua) 

    

_____________________________________________________________ 

   (Cidade, Estado, Código postal) 

 

   _____________________________________________________________ 

   (Telefone) 

 

 

 

________________________________________________________                                 _____________________________ 

Assinatura        Data 
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DECLARAÇÃO DO PACIENTE 

 

Nome do paciente: _____________________ 

 

Número de conta: _____________________ 

 

Data do serviço:  _____________________ 

 

1. Serve a presente declaração para informar o hospital que eu (e o meu cônjuge) não 

tivemos nenhum rendimento/recebemos nenhum subsídio de desemprego de 

____________ a _______________.                  
(Mês/Ano)    (Mês/Ano) 

Assinatura do paciente_______________________________ Data_________ 

 

2. Serve a presente declaração para informar o hospital que eu estou a residir no estado de 

Nova Jérsia desde _________________ e pretendo continuar a residir 

      (Mês/Ano) 

no estado de Nova Jérsia. 

      

Assinatura do paciente _______________________________Data___________ 

 

3. Serve a presente declaração para informar o hospital que eu (e o meu cônjuge) não 

possuímos bens desde_________________________. 

 

                    Assinatura do paciente _______________________________Data___________ 

 

4. Serve a presente declaração para informar o hospital que eu não tenho cobertura de 

nenhum seguro de saúde por conta própria ou qualquer outra parte para cobrir o montante 

em dívida relativo aos meus serviços hospitalares. 

 

Assinatura do paciente _______________________________Data___________ 
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DECLARAÇÃO DE APOIO/ASSISTÊNCIA 

Nome do paciente: _______________________________ 

Número de conta: ____________________________ 

Data do serviço: ______________________________ 

Serve a presente para certificar que estou/estava a fornecer o seguinte tipo de apoio e assistência 

a 

________________________________________: 
                           (Nome do paciente) 
     

   Sim  Não 

Alimentos:  ____  ____ 

Alojamento:  ____  ____ 

Dinheiro  ____  ____  Montante por mês: $ ________________ 
 

De: ______________________  A: _____________________________ 

                     (Mês/Ano)     (Mês/Ano) 

 

  Nesta morada: __________________________________ 
       (Rua) 

        ______________________________________________ 

       (Cidade, Estado, Código postal) 

 

Não sou responsável nem sou capaz de pagar quaisquer despesas hospitalares ou médicas em nome da 

pessoa. 

______________________    ______________________________ 

Data       Assinatura 

       ______________________________ 

       Nome em letra de imprensa 

Relação com o paciente:  ____________________________________ 

Telefone     ____________________________________ 

Morada (se diferente do indicado acima):  ____________________________________ 
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AUTORIZAÇÃO DA DIVULGAÇÃO  

DE  

REGISTOS E INFORMAÇÃO 

 

Nome: ________________________________________ Data de nascimento: _____________ 

 

Morada: _____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

N.º da Segurança Social: _________________________________ 

Eu, ____________________________________________, autorizo através do presente a divulgação à 

Adreima/HackensackUMC de qualquer informação relacionada com a minha idade, residência, 

cidadania, emprego, rendimento, bens e/ou extratos bancários. 

Compreendo que a informação fornecida será utilizada apenas para fins diretamente relacionados com a 

elegibilidade para inscrição em Programas de Segurança Social, planos da Medicaid e o New Jersey 

State Hospital Care Payment Assistance Program (Programa de Assistência ao Pagamento de Cuidados 

Hospitalares do Estado de Nova Jérsia). 

Esta divulgação é efetuada voluntariamente e com a minha total e completa compreensão. 

 

Assinatura: _________________________________________   Data: ______________ 
 

A informação contida neste formulário é confidencial, e destina-se apenas para o uso do indivíduo ou entidade acima 

designado.  Se o leitor desta mensagem não for o destinatário da mesma, serve o presente para o informar que 

qualquer divulgação, distribuição ou cópia da comunicação em questão é estritamente proibida.  Caso tenha 

recebido esta comunicação erroneamente, notifique-nos imediatamente por telefone e devolva-nos a mensagem 

original para:  

HackensackUMC 

Financial Assistance Office 

100 First Street, Suite 300 

Hackensack, NJ 07601 

(551) 996 - 4343 

Obrigado. 
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DECLARAÇÃO DE SUPORTE AO PEDIDO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA DE 

ASSISTÊNCIA AO PAGAMENTO 

DE CUIDADOS HOSPITALARES DO ESTADO DE NOVA JÉRSIA 

 

Nome do paciente: _________________________________ 

Número de conta: _____________________________ 

Data do serviço: _______________________________ 

 

A quem possa interessar: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________ 

 

____________________________    ______________________________ 
Assinatura do paciente                   Cônjuge/Apoiante/Outra assinatura 

_____________________________    ______________________________ 
Nome em letra de imprensa       Nome em letra de imprensa 

_____________________________    ______________________________ 
Data        Data 
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DECLARAÇÃO DE SEPARAÇÃO 

PROVA DE AUSÊNCIA DE LAÇOS FINANCEIROS 

Nome do paciente:    __________________________ 

Número de conta: ________________________ 

Data do serviço: __________________________ 

1. Eu, _____________________________, declaro através do presente que estou  
                           (Nome do paciente) 

separado do meu cônjuge desde ____________________. 
         (Mês/Ano) 

_______________________________ 
         Assinatura do paciente 

2. Declaro através do presente que não resido com o meu cônjuge.  

__________________________________ 
   (Assinatura do paciente) 
 

3.  Declaro que não tenho quaisquer contas bancárias conjuntas ou outros bens com o meu 

cônjuge, e que não alugamos ou possuímos nenhum imóvel em conjunto. 

__________________________________ 
   (Assinatura do paciente) 
 

4. a.) Declaro que o meu cônjuge e eu não apresentamos uma declaração conjunta de imposto 

sobre os rendimentos desde ___________. 
                   (Ano) 

(Anexar cópia da última declaração do imposto sobre os rendimentos apresentada antes da data do serviço no 

hospital) 

b.) Não apresentei e não posso fornecer uma cópia da minha última declaração do imposto 

sobre os rendimentos de _______ devido a 

 

 ______________________________________________________________ 

    (Breve explicação) 

 
____________________________________________ 

Assinatura do paciente 

5. Declaro que não recebo nem forneço nenhuma pensão de alimentos, pensão de alimentos a 

favor de menores, rendimento ou qualquer outro apoio financeiro do/ao meu cônjuge. 

___________________________________ 
Assinatura do paciente 
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DEPOIMENTO DO PACIENTE 

 

Data: ___________________                  MR N.º ________________________ 

Nome do paciente: ____________________________ Data de nascimento: ________________________ 

Morada: ________________________________  Telefone: _______________________ 

   ________________________________ 

Certifico pelo presente que as seguintes declarações são verdadeiras e corretas.  Não tenho a documentação solicitada neste 

momento.  Tentarei obter a informação solicitada para a fornecer ao Hospital para concluir o pedido de inscrição no New 

Jersey Hospital Care Payment Assistance Program (Programa de Assistência ao Pagamento de Cuidados Hospitalares do 

Estado de Nova Jérsia) a par da restante documentação convencional.   

1.)  Eu, ___________________________, declaro pelo presente que sou o indivíduo acima indicado.  Eu declaro também 

que não possuo nenhum tipo de identificação conforme exigido pelo New Jersey Hospital Care Payment Assistance 

Program (Programa de Assistência ao Pagamento de Cuidados Hospitalares do Estado de Nova Jérsia). 

X_____________________________________________ 

2.)  Eu resido na morada acima indicada desde _______________________ e pretendo continuar a ser um residente do 

Estado de Nova Jérsia.  Não tenho nenhuma outra residência em qualquer outro estado ou país. 

X_____________________________________________ 

3.)  Eu e/ou o meu cônjuge não temos rendimentos desde ___________________________ até ao presente e/ou eu não 

tenho sido apoiado por _____________________________ Relação________________________ durante este período. 

X_______________________________________________ 

4.)  Eu e/ou o meu cônjuge não tínhamos quaisquer bens na altura do serviço. 

X_______________________________________________ 

Eu e/ou o meu cônjuge tínhamos bens no montante de $_________________________à data do serviço de 

__________________. 

Estes valores estavam numa conta à ordem_____, conta poupança_____, em numerário_____, 

Outro (explicar) 

___________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

X_______________________________________________ 

5.)  Não possuo nenhum seguro de saúde por conta própria ou qualquer outra parte para cobrir o montante em dívida da 

minha conta hospitalar. 

X______________________________________________ 
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HACKENSACK UNIVERSITY MEDICAL CENTER (CENTRO MÉDICO DA 

UNIVERSIDADE DE HACKENSACK)  

PEDIDO DE ADMISSÃO NO SERVIÇO DE URGÊNCIA 

 

1. Nome do paciente:       Conta de paciente n.º: 

___________________________________    ____________________ 
(Apelido)  (Nome)           (Inicial do meio) 

 

             

2. Morada da residência do paciente:     Telefone: 

Rua: ___________________ ________ Apartamento n.º ____      _______________________ 

Cidade:   ____________ Estado: _ __ Código Postal: ________  (Incluindo Código da área) 

 

 

3. Seguro 

O paciente tem seguro de saúde ou qualquer outra cobertura de seguro? Sim__ Não__ Desconhecido__ 

 

4. Residência no Estado de Nova Jérsia (assinalar)  Sim__ Não__ Desconhecido__ 
 

5. Emprego (assinalar)  Sim__ Não__ Desconhecido__ 

Nome da entidade patronal:  ________________________________ 

Morada da entidade patronal: ________________________________ 

       ________________________________ 

 

6. Melhor estimativa do paciente relativamente ao rendimento anual: $ 

Fonte de rendimento: ___________________ 

Montante bruto $__________________ Mensal/Quinzenal/Semanal (assinalar um) 
 

7. Conta bancária  (cheque) Sim__ Não__ Desconhecido__ 

Bens do paciente à data do serviço: $ ________________ 

Nome do banco:  __________________________________ 

Número de conta:  ________________________________ 

Morada do banco:   __________________________________ 

             __________________________________  
 

Certifico pelo presente que a informação acima indicada é verdadeira e correta.  Autorizo os hospitais 

participantes a contactar quaisquer pessoas ou entidade com o objetivo de verificar qualquer 

informação relacionada com o pedido de inscrição no New Jersey Hospital Care Payment Assistance 

Program (Programa de Assistência ao Pagamento de Cuidados Hospitalares do Estado de Nova Jérsia). 

 

       Assinatura do requerente: ____________________________ Data: _____________ 
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DECLARAÇÕES DE PEDIDO DE SEM-ABRIGO 

Nome do paciente: _________________________ 

Nome da conta: ________________________ 

Data do serviço: ________________________ 

 

1. Declaro pelo presente que eu, a pessoa acima indicada, sou um residente sem-abrigo no 

Estado de Nova Jérsia, e tenho-o sido desde ________________________. 
                (Mês/Ano) 

Assinatura do paciente____________________________ Data___________________ 

2. Declaro pelo presente que não possuo qualquer tipo de identificação, e certifico que o 

meu nome é _____   _____________. 

 

Assinatura do paciente____________________________ Data___________________ 
 

3. Declaro pelo presente que não recebi nenhum rendimento, numerário, assistência ou 

benefícios de qualquer espécie desde 

______________________________ 
                          (Mês/Ano) 
 

Assinatura do paciente____________________________ Data___________________ 

    

4. Declaro pelo presente que não tenho quaisquer bens (como contas bancárias, numerário 

ou imóveis) desde 

______________________________ 
                        (Mês/Ano) 
 

Assinatura do paciente _______________________  Data_____________ 

 

  

5. Declaro pelo presente que não possuo nenhum seguro de saúde por conta própria ou 

qualquer outra parte para cobrir o montante em dívida da minha conta hospitalar. 

Assinatura do paciente ____________________  Data__________________ 
 

6. Uso a seguinte morada para fins de correspondência apenas: 

 ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 
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DECLARAÇÃO DA RAZÃO PARA TER CONHECIMENTO 

 

Nome do paciente: ________________________________ 

Número de conta: _____________________________ 

Data do serviço: _______________________________ 

 

Eu, _________________________________, estou a preencher este pedido de inscrição no New Jersey  
                                (Nome do signatário) 

Hospital Care Payment Assistance Program (Programa de Assistência ao Pagamento de Cuidados 

Hospitalares do Estado de Nova Jérsia) em nome de  

____________________________________, que não é capaz de preencher o pedido de inscrição  
                                          (Nome do paciente) 

por causa de: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_____________________________________ 
Sou o __________________________________ do paciente e tenho fundamentos para ter informação acerca  
            (Relação com o paciente) 

das suas circunstâncias financeiras por causa de: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________  ________________________________ 

Assinatura       Data 
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DECLARAÇÃO DE INTENÇÃO DE PERMANECER 

 

Data_____________ 

 

A quem possa interessar, 

 

 

Eu, ______________________________________________, não tenho intenções de regressar ao meu 

país de origem. 

 

Tenho plena intenção de permanecer nos Estados Unidos e residir no Estado de Nova Jérsia. 

 

 

        

Atenciosamente,    

        

 

_____________________________  

     ASSINATURA 

 

_____________________________            

TESTEMUNHA 

         

 

 

 


