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ANEXO IV 

MODELO PARA REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 

CONCURSO PÚBLICO 01/2012. 

 

 

Requerimento de Isenção da Taxa de Inscrição (Declaração de Hipossuficiência 

Financeira)  

REQUISIÇÃO  

À Sociedade de Desenvolvimento Vale do Bandeirantes,  

Eu, ____________________________________________________________________, 

Carteira de identidade nº. _______________________, CTPS nº. _____________, SÉRIE 

nº. ____________, Inscrição nº. ___________, Candidato ao Cargo de: 

___________________________________________, em consonância com os itens 3.6 e 

3.7 do Edital 001/2012 e seus subitens. Venho através deste Instrumento, requerer a 

isenção da Taxa de Inscrição para o Concurso Público 001/2012, da Prefeitura Municipal 

de Jaru – RO. 

Declaro sob as penas da Lei que estou ciente e de acordo com todas as exigências 

especificadas no Edital. 

 

DOCUMENTOS APRESENTADOS:  

 

Documentos apresentados Nº. de Documentos/páginas 

(   ) Comprovante de inscrição no 

CadÚnico 

 

(   ) RG do requerente  

(   ) CPF do requerente  

 

 

JARU, _____ de ____________  de 2012.  

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Candidato  

 

_____________________________ 

 

Assinatura do Responsável p/ recebimento 

 

 

INSTRUÇÕES:  

 

O Candidato deverá:  

1) Todos os Documentos apresentados deverão ser autenticados em Cartório por tabelião. 

 

2) O requerimento padrão acompanhado do boleto bancário deverá ser protocolado junto 

a Comissão do Concurso Público, na Prefeitura do Município de Jaru– RO, na Avenida 

Rio Branco, nº. 2017, Centro, até o dia 26/10/2012 no horário de funcionamento das 

08h30min às 13h30min, sob pena de preclusão do direito.  

3) Não será concedida Isenção da Taxa de Inscrição ao Candidato que:  
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I. Omitir informações e/ou torná-las inverídicas;  

II. Fraudar e/ou falsificar documentos;  

III. Pleitear a isenção, sem apresentar cópia autenticada dos documentos previstos. 

IV. Não observar os locais, os prazos e horários estabelecidos no Edital. 

4) As informações prestadas no requerimento de isenção da taxa de inscrição, bem como a 

documentação apresentada, serão de inteira responsabilidade do requerente, podendo o 

mesmo responder, a qualquer momento por crime contra a fé pública. 

 

5) A relação das isenções deferidas será divulgada nos site do Município de Jaru 

www.jaru.ro.gov.br e no site http://www.valedobandeirantes.com.br/, devendo o pretendente 

verificar o deferimento ou não, para que no caso de indeferimento, restará tempo hábil ao 

pagamento da taxa de inscrição. 

 

 

 

 

 

http://www.pimentabueno.ro.gov.br/portal/
http://www.valedobandeirantes.com.br/

