
 

 

 

ANEXO III 

 

LISTAGEM DE EXAMES PARA PERICIA MÉDICO-ADMISSIONAL: 

1. Hemograma completo; 

2. VDRL; 

3. Glicemia em jejum; 

4. Hepatite B; 

5. Hepatite C; 

6. Raio X de coluna lombo sacra, com laudo; 

7. Raio X de coluna cervical, com laudo; 

8. Raio X de Tórax, PA e perfil, com laudo; 

9. Ultrassom de punhos, ombros e cotovelos, todos com laudo; 

10. Avaliação de acuidade visual, com laudo de oftalmologista; 



11. Avaliação de saúde mental, com laudo de psiquiatra; 

12. Eletrocardiograma com laudo, para candidatos com idade igual ou superior a 45 anos, 

acompanhado dos exames: triglicerídeos e colesterol total e frações. 

 

 

ANEXO IV 

 

MODELOS DE DECLARAÇÃO PARA ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE 

INSCRIÇÃO: 

A. POR MOTIVO DE DESEMPREGO OU ECONÔMICO: 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO 

             O candidato abaixo identificado, tendo em vista o disposto na Lei nº 2.557, de 13/12/2002, e Decreto 

nº 11.232, de 27 de maio de 2003, requer que lhe seja concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição 

no concurso público, aberto pelo Edital nº _____________________ para o cargo/função 

______________________________________________________________________ . 

1. DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO 
Nome: 

 
Filiação: 

 
Estado Civil: 

 
Data de Nascimento: RG Nº: CPF: 

Endereço Residencial:  

 
Cidade: 

 
UF: CEP: 

Telefone Residencial: 
 
 

Quantidade de pessoas que residem com o candidato 

2. DADOS SOCIOECONÔMICOS DA FAMÍLIA: 
NOME FONTE PAGADORA PARENTESCO SALÁRIO MENSAL  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

PARENTESCO: Indicar o próprio candidato e o cônjuge, pai, mãe, avô, avó, tios, irmãos, filhos, netos, etc. 
DOCUMENTOS ANEXADOS AO PRESENTE REQUERIMENTO: 

_________  cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS 

_________  cópia da publicação do ato que o desligou do serviço público,  

_________  título de eleitor de cartório de circunscrição eleitoral do Estado,  

_________  cópia autenticada de uma conta de cobrança de serviços públicos (luz, água ou 
telefone); 

_________  comprovante de vínculo empregatício, que conte setecentos e trinta dias ou mais; 

 



                 O candidato declara, sob as penas da lei e da perda dos direitos decorrentes da sua inscrição, serem 
verdadeiras as informações, os dados e os documentos apresentados, prontificando-se a fornecer outros 
documentos comprobatórios,  sempre que solicitados pela Comissão do Concurso Público. 

              DECLARA, ainda, sob as penas da lei que não usufrui de isenção mais de 2 (dois) concursos no 

corrente ano, conforme prevê o § 2º do artigo 1º, da Lei nº 2.557, de 13.12.2002. 

Em, _____ de __ ___________ de ______  

 

                                                                           Assinatura do Candidato 

 

B. POR SER DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE: 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO 

             O candidato abaixo identificado, tendo em vista o disposto na Lei nº 2.887, de 21/09/2004, requer que 

lhe seja concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição no concurso público, aberto pelo Edital nº 

___________________ para o cargo  ________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ . 

1. DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO 
Nome: 

 
Filiação: 

 
Estado Civil: 

 
Data de Nascimento: RG Nº: CPF: 

Endereço Residencial:  

 
Cidade: 

 
UF: CEP: 

Telefone Residencial: 
 
 

Celular: 

              O Candidato DECLARA, sob as penas da lei que se enquadra como DOADOR VOLUNTÁRIO DE 

SANGUE, nos termos do § 1º, do artigo 1º da Lei nº 2.887, de 21.09,2004, e que as comprovações de sangue 
apresentadas expedidas pela instituição coletora não foram utilizadas para isenção em outro concurso público 
Estadual, conforme prevê o artigo 2º da Lei 2.887, de 21.09.2004. 

Em, _____ de __ ___________ de ______. 

 

                                                                           Assinatura do Candidato 

 


