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ANEXO III 

MODELO DE RECURSO 

 

À Comissão de Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carandaí   

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2012 

 

Nº DE INSCRIÇÃO: ___________  CARGO:  ________________________________   

LOCAL: _____________________________________________________________  

SALA Nº: ___________________ TURNO:  _________________________________  

 

Marque abaixo o tipo de recurso: 

 

(    ) Erro na grafia de dados pessoais do recorrente.  

(    ) Gabarito Oficial: questão(ões) nº ___. 

(    ) Erro ou omissão nos cadernos de provas de múltipla escolha.  

(    ) Resultado das provas de múltipla escolha.  

(    ) Erro ou omissão na classificação final.  

 

Digitar ou datilografar a justificativa do recurso, de forma objetiva, com assinatura do candidato. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Data ____/____/____ 
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ANEXO IV 
REQUERIMENTO DE PEDIDO DE ISENÇÃO 

 
 
 

Nome completo do requerente 
 
__________________ - ___________________  - _______________  - _______________________     
Carteira de identidade    CPF                                   Inscrição                    Cargo pretendido 
 
 

Endereço completo 
 
_______________________ 
Telefone para contato  
 

O candidato acima qualificado vem requerer isenção do pagamento da Taxa de 
Inscrição ao Concurso Público para provimento de cargos vagos da Prefeitura Municipal de 
Carandaí. 

 
Declara que esta desempregado, que não se encontra em gozo de nenhum benefício 

previdenciário de prestação continuada, que não dispõe de renda de nenhuma natureza e que sua 
situação econômica não lhe permite pagar a referida taxa sem prejuízo do sustento próprio ou de sua 
família, respondendo civil e criminalmente pelo inteiro teor de sua declaração.  
 

Para comprovação do que se afirma nos termos do subitem 4 do Edital nº 01/2012, o 
interessado deverá apresentar concomitantemente: 

I. cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS com o desligamento do 
último emprego, contendo: 

a) a página com foto;   
b) a página com qualificação civil; 
c) a página com a anotação do último contrato de trabalho do interessado, no qual 

deverá constar o registro de saída; 
d) a primeira página subsequente do contrato de trabalho extinto, em branco; 
II. cópia da publicação do ato que o desligou do serviço público, ou certidão do órgão 

empregador, se ex-servidor público vinculado à administração pública pelo regime estatutário; 
III. documento comprobatório do encerramento de atividade legalmente reconhecida 

como autônomo emitido pelo INSS, onde conste o nº de inscrição previdenciária; 
IV. declaração firmada pelo interessado de que não se encontra em gozo de qualquer 

benefício previdenciário, de seguro-desemprego, de que não possui renda de qualquer natureza e de 
que não ocupa nenhum cargo, emprego ou função pública. 
 

Nestes termos, pede deferimento.  
 

 
________________, _____ de ______________ de 2012. 
 
 
__________________________________________________________ 
Assinatura do requerente ou de seu procurador devidamente credenciado 


