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ANEXO III - FORMULÁRIO DE DECLARAÇÃO DE RENDA 
 
 

À INTEGRI BRASIL - Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2016 - Câmara 

Municipal de Votorantim/SP. 

 

Nome do Candidato:__________________________________ 

Cargo:_____________________________________________ 

Documento de Identidade:_____________________________ 

 

Eu, __________________________________________________________, abaixo assinado 

(a) R.G.____________________,CPF________________ residente à Rua / Avenida 

___________________________________________nº___ Bairro_________________  nesta 

cidade, venho pelo presente, DECLARAR sob as penas da Lei, que possuo renda de 

até 1 e ½ (um e meio) salários  mínimos vigentes nesta data, e ainda, não estou 

em gozo de qualquer benefício previdenciário oferecido pelo sistema de 

previdência social ou privado, e para tanto, apresento os seguintes documentos 

abaixo.     

 

(  ) Comprovante de residência no Município de  Votorantim; 

 

(  ) Cópia das anotações constantes da carteira profissional; 

 

(  ) Cópia da Declaração de Imposto de Renda, entregue até 30 de Abril de 2014; 

 

(  ) Cópia do comprovante que de é isento da Declaração do Imposto de Renda; 

 

(  ) Cartão do CADÚNICO – Número __________________________________. 

 

 Declaro que ao encaminhar a documentação listada na relação acima, estou 

ciente que assumo todos os efeitos previstos no Edital do Concurso Público 

quanto à plena autenticidade e validade dos mesmos, inclusive no que toca às 

sanções e efeitos legais. 

 

Caso verifique a má fé do interessado, na apresentação dos documentos 

comprobatórios para a Isenção do Valor de Inscrição, o candidato será 

automaticamente eliminado do certame, independentemente da fase em que se 

encontrar, podendo, inclusive, ser excluído da Classificação ou ainda ter 

anulada a sua nomeação caso seja constatada irregularidade neste sentido após a 

homologação do Concurso Público.  

 

 

OBSERVAÇÃO: ESTE FORMULÁRIO DEVERÁ SER PROTOCOLADO PESSOALMENTE OU POR 

PROCURAÇÃO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2016 NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

VOTORANTIM COM OS DEMAIS DOCUMENTOS EXIGIDOS NO ITEM 5 DO EDITAL COMPLETO.  

 

 
 

 

VOTORANTIM/SP, ______ DE _________________ DE 2016. 

 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO: ______________________________ 

        


