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ANEXO IV 

MODELO DE REQUERIMENTO PARA DEVOLUÇÃO DA TAXA DE IN SCRIÇÃO 
 
 
 
 
 
 
Eu, ___________________________________________________________, 
portador do CPF nº. __________________ e RG nº. ____________________, 
Inscrição nº __________ , Cargo _______________solicito a devolução, em minha 
conta corrente, do valor pago pela taxa de inscrição para o Concurso Público da 
Câmara Municipal de Igaratinga, em virtude de 
___________________________________________________________________
___, conforme comprova a documentação em anexo. 
 
 
Dados da Conta: 
Nº do Banco: _________ Nome do Banco:__________________ 
Nº da Agência: ____________________ 
Nº da Conta: ______________________ 
 
 
 
Termos em que pede deferimento. 
 
 
 
 
Igaratinga, ___ de __________________ de 2012. 
 
 
 
 
__________________________________________ 
Nome e Assinatura do Requerente 
 
Obs.: 1) Para devolução em conta corrente é impresc indível que o candidato 
seja o titular da Conta. 2) É obrigatório anexar o comprovante de pagamento 
da taxa de inscrição. 3) é obrigatório anexar os do cumentos que comprovem o 
motivo alegado para devolução da taxa de inscrição,  nos termos do Edital.  
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ANEXO V 
EDITAL Nº 001/2012 

FORMULÁRIO ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO(declaração/requerimento) 
 

 
DECLARAÇÃO 

  
  

Eu,___________________________________________________, CPF 

nº___________________,  CI nº______________________, NIS_______________ 

residente e domiciliado à _______________________________________________, 

nº___________, Bairro ______________________________, Município 

:_________________________, UF_____________,cep____________  declaro 

para os devidos fins, sob penas da lei, que sou membro de família de baixa renda : 

(  )  com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo 

(  )renda familiar mensal de até três salários mínimos, conforme art. 4º do 

Decreto 6.135/07.    

(  ) declaração firmada de próprio punho que comprovam Hipossuficiência 

de recursos financeiros. 

    
Igaratinga, ...... de ........................ de 2012.  
  
  
  
...........................................................................  
                               (Nome do Candidato) 

 
                   
              ......................................................................................................... 
                                     (cargo pretendido) 
DOCUMENTOS 
ANEXOS:___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Protocolo: ____/____/_____ 
 
______________________ 
ASSINATURA 
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ANEXO VI 
 

MODELO DE REQUERIMENTO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA 
REALIZAÇÃO DE PROVAS 

 
 
 
À Empresa Organizadora, 
 
Eu, 
___________________________________________________________________
_, Carteira de identidade nº. _______________________, CPF nº. ____________, 
Inscrição nº. ___________, Candidato ao Cargo de: 
___________________________________________, em consonância com o 
subitem 1.6.1, 1.6.3.1, 1.6.4.5.7, 1.6.4.5.7.1, 1.6.4.5.8 e 1.6.4.5.8.1, vem requerer: 
 

 
Necessidades  Solicitações  

 
Físicas  (  ) Sala para amamentação 

(  ) Sala no térreo 
(  ) Mesa para Cadeirante 

Visuais (  ) Prova em braile 
(  ) Prova ampliada  - corpo 
24. 
(  ) Leitura de Prova 

Físicas/mentais (  ) Tempo adicional 
 
 

Igaratinga, ______ de _______________ de 2012. 
 
 
 
 

Assinatura do Candidato 
 
 
 
 

Obs.: Anexar os documentos comprobatórios, conforme estabelecido no Edital. 
 
 
 

 


