_COMEÇA A ESTUDAR SEM PREOCUPAÇÕES COM AS PROPINAS
Estás a um passo de começar uma nova viagem que te irá preparar para o futuro. E se te disséssemos que podes
começar a estudar já sem te procurares com as propinas? Candidata-te ao Income Share Agreement (ISA) da Fundação
José Neves.
O processo de candidatura é muito simples e 100% digital. Para te candidatares, segues estes passos.

_1
Acede ao portal isa.joseneves.org e seleciona a tua instituição de ensino.

_2
Se pretendes candidatar-te a uma formação ou já te candidataste, mas ainda não tens a conﬁrmação da inscrição, podes
igualmente submeter a tua candidatura ao ISA FJN. Assim que estejas inscrito, a Instituição de Ensino fará a atualização do
estado da tua inscrição, para que a FJN possa analisar a tua candidatura e tomar uma decisão.

_3
Candidata-te e conﬁrma que tens todos os dados e documentos em formato digital:
> Comprovativo da inscrição no curso ou formação
> Comprovativo de conta à ordem
> Chave Móvel Digital, Mapa de responsabilidade de crédito
> Central de Responsabilidades de Crédito gerida pelo Banco de Portugal.

_4
Acompanha o processo de candidatura a través da tua área de utilizador. Gere toda a informação de forma ágil, atualiza os
teus dados e recebe notiﬁcações relativas ao estado da tua candidatura.

_5
Começa a estudar sem preocupações. Se o teu ISA for aprovado, a Fundação José Neves efetua o pagamento da propina
diretamente à Instituição de Ensino.

_6
Retribui com os teus rendimentos futuros. Só pagas quando começares a ter rendimentos acima do valor pré-deﬁnido no
momento de aprovação do ISA. Se por alguma razão os teus rendimentos reduzirem ou se perderes o emprego, ajustamos os
pagamentos para que estejam sempre de acordo com as tuas capacidades ﬁnanceiras.
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