
 

 

 

 

ANEXO VII 
 

MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

MODELO n.º 1 
REFERENTE À ALÍNEA “A” DO ITEM 3.4.8 DESTE EDITAL 

 
À  
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do valor de Inscrição  
Concurso Público Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2012 
 
 
Eu, .........(nome do candidato), portador do RG nº ...........e inscrito no CPF sob o nº 
.........., declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do 
valor de inscrição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2012, 
para o cargo/especialidade/comarca ______________________________ que não 
tenho nenhum contrato de trabalho registrado em minha CTPS. 
 
Data: 
Asssinatura: 
 

 
MODELO n.º 2 

REFERENTE À ALÍNEA “B” DO ITEM 3.4.8 DESTE EDITAL 
 
À  
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do valor de Inscrição  
Concurso Público Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2012 
 
 
Eu, .........(nome do candidato), portador do RG nº ...........e inscrito no CPF sob o nº 
.........., declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do 
valor de inscrição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2012, 
para o cargo/especialidade/comarca ______________________________ que não 
tenho vínculo empregatício vigente registrado na CTPS. 
 
Data: 
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Asssinatura: 
 
 

MODELO n.º 3 
REFERENTE À ALÍNEA “B” DO ITEM 3.4.9 DESTE EDITAL 

 
À  
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do valor de Inscrição  
Concurso Público Concurso Público Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 
Edital nº 01/2012 
 
 
Eu, .........(nome do candidato), portador do RG nº ...........e inscrito no CPF sob o nº 
.........., declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do 
valor de inscrição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2012, 
para o cargo/especialidade/comarca ______________________________ que nunca 
tive vínculo estatutário com o Poder Público municipal, estadual ou federal. 
 
Data: 
Asssinatura: 
 
 

MODELO n.º 4 
REFERENTE À ALÍNEA “A” DO ITEM 3.4.10 DESTE EDITAL 

 
À  
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do Valor de Inscrição  
Concurso Público Concurso Público Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 
Edital nº 01/2012 
 
 
Eu, .........(nome do candidato), portador do RG nº ...........e inscrito no CPF sob o nº 
.........., declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do 
valor de inscrição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2012, 
para o cargo/especialidade/comarca ______________________________ que não 
tenho contrato de prestação de serviços vigente com o Poder Público municipal, 
estadual ou federal. 
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Data: 
Asssinatura: 
 
 

MODELO n.º 5 
REFERENTE À ALÍNEA “B” DO ITEM 3.4.10 DESTE EDITAL 

 
À  
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do valor de Inscrição  
Concurso Público Concurso Público Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 
Edital nº 01/2012 
 
 
Eu, .........(nome do candidato), portador do RG nº ...........e inscrito no CPF sob o nº 
.........., declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do 
valor de inscrição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2012, 
para o cargo/especialidade/comarca ______________________________ que nunca 
tive contrato de prestação de serviços com o Poder Público municipal, estadual ou 
federal. 

 
Data: 
Asssinatura: 
 
 

 
MODELO n.º 6 

REFERENTE À ALÍNEA “B” DO SUBITEM 3.4 DESTE EDITAL 
 
À  
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do valor de inscrição  
Concurso Público Concurso Público Ministério Público do Estado de Minas Gerais - 
Edital nº 01/2012 
 
 
Eu, .........(nome do candidato), portador do RG nº ...........e inscrito no CPF sob o nº 
.........., declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do 
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valor de inscrição do Ministério Público do Estado de Minas Gerais - Edital nº 01/2012, 
para o cargo/especialidade/comarca ______________________________ não auferir 
qualquer tipo de renda proveniente de atividade legalmente reconhecida como 
autônoma. 

 
Data: 
Asssinatura: 
 
 
 
 


