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EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2016 

RETIFICAÇÃO Nº 001 
 

Onde se lê: 
 
3.2.8. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os 
candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008. 
 
Leia-se: 
 
3.2.8. Não haverá isenção total ou parcial do valor da taxa de inscrição, exceto para os 
candidatos amparados pelo Decreto nº 6.593, de 2 de outubro de 2008. 
3.2.9. O candidato que preencher as condições estabelecidas no item 3.2.8, deverá solicitar a 
isenção de pagamento de taxa de inscrição, obedecendo aos seguintes procedimentos: 
a) acessar o site www.duxconcursos.com.br, no link pertinente ao presente Concurso, efetuar a 
inscrição para o cargo desejado e imprimir o boleto para pagamento (não efetuar o pagamento do 
mesmo); 
b) Imprimir via site www.duxconcursos.com.br, no link pertinente ao presente Concurso ou retirar 
o “Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição” (ANEXO VII) disponível na sede da Câmara 
Municipal de Avaí – SP, no período de 13/06/2016 à 23/06/2016; 
c) Preencher total e corretamente o Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição; 
d) Protocolar no período de 13/06/2016 à 23/06/20165, na sede da Câmara Municipal de Avaí/SP, 
situada na Praça Major Gasparino de Quadros, 251- no horário das 8h00min às 11h00min e das 
13h00min às 16h00min, acompanhado dos seguintes documentos: 
- Requerimento de Solicitação de Isenção de Taxa de Inscrição; 
- Boleto Bancário (não pago) decorrente da inscrição no concurso; 
- Fotocópia do comprovante de inscrição do(a) candidato(a) em benefícios assistenciais do 
Governo Federal com a indicação expressa do Número de Identificação Social (NIS), atribuído 
pelo CadÚnico; 
- Fotocópia do documento de identidade (Serão aceitos os seguintes documentos: RG, Carteira 
de Habilitação ou Carteira de Trabalho e Previdência Social). 
- Não serão consideradas as cópias de documentos encaminhados por outro meio. 
3.2.10. São de inteira responsabilidade do candidato as informações prestadas no requerimento 
de isenção, respondendo civil e criminalmente pelo teor das afirmativas. 
3.2.11.  A não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição de que trata o 
item 3.2.9.ou a apresentação dos documentos fora dos padrões/prazos e forma solicitada 
implicará no indeferimento do pedido de isenção. 
3.2.12. A partir das 17h do dia 30 de Junho de 2016, estará disponível no site 
www.duxconcursos.com.br o resultado (deferimento ou indeferimento) da solicitação de isenção 
do valor de pagamento da taxa de inscrição (Homologação dos inscritos isentos). 
3.2.13. O candidato com isenção concedida terá a inscrição automaticamente efetivada. 
3.2.14. O candidato que tiver a solicitação indeferida e desejar participar do concurso deverá 
acessar novamente o site www.duxconcursos.com.br, digitar seu CPF e proceder à efetivação da 
inscrição, imprimindo a 2ª via e pagando o boleto bancário, com valor da taxa de inscrição plena, 
até o último dia de inscrição. Não serão aceitos pagamentos fora do prazo previsto em edital. 
3.2.15. A DUX CONSULTORIA reserva-se no direito de consultar o órgão gestor do CadÚnico a 
fim de verificar a veracidade das informações prestadas pelo candidato. 
3.2.16. As informações prestadas no requerimento de isenção serão de inteira responsabilidade 
do candidato, podendo responder este, a qualquer momento, por crime contra a fé pública, o que 
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acarreta sua eliminação do concurso, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do artigo 
10 do Decreto Federal nº. 83.936, de 6 de setembro de 1979. 
 
 Inclusão ANEXO VII – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
 
Onde-se lê: 
 

ANEXO IV – PROGRAMA PARA PROVAS 
 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO: 
 

Processo Civil: Lei 13.105/15 (Livro I – Processo de Conhecimento; Livro II – Processo de 
Execução; Livro III – Processo Cautelar; Livro IV – Procedimentos Especiais). Administração 
Pública e Administração Financeira Orçamentária: Forma de Governo, Sistema de Governo, 
Forma de Estado, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei 
Orçamentária Anual (LOA).Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 - Normas Gerais de Direito 
Financeiro para Elaboração e Controle dos Orçamentos e Balanços da União, Estados e 
Municípios .Lei Federal nº 8.666, de 21/06/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, 
de 08/06/94 - Licitações e Contratos da Administração Pública. Lei Complementar nº 101, de 
04/05/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Institui, no 
âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da 
Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e 
serviços comuns, e dá outras providências. N º Lei Federal nº 8.429/92. 
 
Leia-se: 
 

Processo Civil: Lei 13.105/15 (Novo Código de Processo Civil). Administração Pública e 
Administração Financeira Orçamentária: Forma de Governo, Sistema de Governo, Forma de 
Estado, Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual 
(LOA).Lei Federal nº 4.320, de 17/03/64 - Normas Gerais de Direito Financeiro para Elaboração e 
Controle dos Orçamentos e Balanços da União, Estados e Municípios .Lei Federal nº 8.666, de 
21/06/93, com as alterações introduzidas pela Lei nº 8.883, de 08/06/94 - Licitações e Contratos 
da Administração Pública. Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000 - Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 - Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de 
licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras 
providências. Lei Federal nº 8.429/92. 
 
 
Avaí- SP, 07 de junho de 2016. 
 
 
 

______________________________ 
VINÍCIUS NEVES LUNES  

Presidente 
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ANEXO VII – MODELO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 

A Câmara Municipal de Avaí / SP 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2016 

NOME DO CANDIDATO: 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO: 

CARGO:  

NÚMERO DE IDENTIDADE SOCIAL – NIS, atribuído pelo CadUnico: 

Vem requerer isenção de pagamento de taxa de inscrição do Concurso Público Nº 002/2014, 
previsto no Decreto Federal nº. 6.135, de 26 de junho de 2007 e Decreto Federal nº. 6.593 de 
02/10/2008: 
 
(  ) Estou inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de 
que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; 
 
(  ) Sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 
2007. 
 
(  ) Estou desempregado 
 
(  ) Minha situação econômica não permite para a taxa de inscrição, sem prejuízo do sustento 
próprio ou de minha família, respondendo civil e criminalmente pelo teor de minha declaração. 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, ser verdadeiras as informações prestadas. 
 
 
Nestes Termos 
Espera Deferimento 
 
 
_______________, _____ de _______________ 2016. 
 
 
________________________________________________ 
Assinatura 
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