
ANEXO IV - CONCURSO PÚBLICO 002/2008 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT 

REQUERIMENTO PARA CANDIDATO DE BAIXA RENDA 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO  
O candidato abaixo identificado, tendo em vista o disposto na Lei nº 912/2006 de 25 de maio de 2006 requer que lhe seja 
concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição no concurso público, aberto pelo Edital nº 002/2008 para o 
cargo/função ____________________________________________________________. 

 

1. DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO 
Nome: 
 
Filiação: 
 
Profissão: 
 
Estado Civil: 
 

Data de Nascimento: RG Nº: CPF: 

Endereço Residencial:  
 
Cidade: 
 

UF: CEP: 

Telefone Residencial: 
Telefone Celular: 

Quantidade de pessoas que residem com o candidato 

2.RELAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS: 
Possui: CARRO:  sim (   )     não (   )    MOTO: sim (   )     não (   ) 
CASA PRÓPRIA:  sim (   )     não (   )         

CASA FINANCIADA: sim (   )   não (   )    valor:___________ 
CASA ALUGADA: sim (   )    não (   )    valor: ____________ 

3. 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,  

 

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. 

 
Em, _____ de __ ___________ de ______  _____________________________________ 
 Assinatura do Candidato 
 

 
INSTRUÇÕES: 
CONFORME CONSTA NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2008 
Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, salvo nos casos previstos nas Leis Municipais n° 
766/2004 e n° 912/2006. 

 
Obs.: 1. O candidato que apresentar comprovante inidôneo ou firmar declaração falsa para se beneficiar da isenção 
da taxa de inscrição responderá na forma da lei. 

 
2. Seu pedido de isenção de taxa somente será analisado se esta Ficha estiver devidamente preenchida, 
acompanhada da documentação exigida e entregue ou postada até o dia 31/10/2008. 



 
 

ANEXO IV - CONCURSO PÚBLICO 002/2008 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP-MT 

REQUERIMENTO PARA CANDIDATO DOADOR DE SANGUE 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CONCURSO PÚBLICO  
O candidato abaixo identificado, tendo em vista o disposto na Lei nº 766/2004, de 14 de abril de 2004, requer que lhe seja 
concedida a isenção do pagamento da taxa de inscrição no concurso público, aberto pelo Edital nº 002/2008 para o 
cargo/função ____________________________________________________________. 
1. DADOS PESSOAIS DO CANDIDATO 
Nome: 
 
Filiação: 
 
Profissão: 
 
Estado Civil: 
 

Data de Nascimento: RG Nº: CPF: 

Endereço Residencial:  
 
Cidade: 
 

UF: CEP: 

Telefone Residencial: 
Telefone Celular: 

Nº Carteira de Doador de Sangue: 

DOCUMENTOS ANEXADOS AO PRESENTE REQUERIMENTO: 

_________ cópia da Carteira de Doador de Sangue expedida por ógão vinculado ao Sistema Único de Saúde; 

_________ cópia do comprovante da última doação de sangue.  

 

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. 

 
Em, _____ de __ ___________ de ______  _____________________________________ 
 Assinatura do Candidato 
 
 
 

 
INSTRUÇÕES: 
 
CONFORME CONSTA NO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº 002/2008 
 
Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, salvo nos casos previstos nas Leis 
Municipais n° 766/2004 e n° 912/2006. 
 
Obs.: 
1. O candidato que apresentar comprovante inidôneo ou firmar declaração falsa para se beneficiar da isenção 
da taxa de inscrição responderá na forma da lei. 
 
2. Seu pedido de isenção de taxa somente será analisado se esta Ficha estiver devidamente 
preenchida, acompanhada da documentação exigida e entregue ou postada até o dia 31/10/2008. 
 
 


