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PROCESSO SELETIVO DE ESTUDANTES PARA OS CURSOS TÉCNICOS 

SUBSEQUENTES (PÓS- MÉDIO) - EDITAL 01/2019 

Anexo II – Requerimento de Pedido de Isenção 

 
À Comissão de análise de pedidos de isenção da taxa de inscrição no Processo 

Seletivo de Estudantes para os Cursos Técnicos Subsequentes (pós-médio) - Edital Nº 

02/2019 

_______________________________________________________________ 
Nome do (a) requerente 

________________________________________________________________ 

Carteira de Identidade – Órgão Emitente 

________________________________________________________________ 

Endereço Completo 

(____) __________________________________________________________ 

Telefone para contato 

 
Eu, candidato acima qualificado, declaro para fins de requerimento de isenção do 

pagamento da Taxa de Inscrição ao Processo Seletivo de Estudantes para os Cursos 

Técnicos Subsequentes, edital nº 01/2019 que: 

 
- Não tenho vínculo empregatício registrado em minha Carteira de Trabalho e 

Previdência Social (CTPS). 

- Não possuo vínculo estatutário com o poder público nos âmbitos municipal, estadual 

ou federal. 

- Não possuo contrato de prestação de serviços com o poder público nos âmbitos 

municipal, estadual ou federal. 

- Não aufiro qualquer tipo de renda, proveniente de atividade legalmente reconhecida 

como autônoma. 

- Sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de 

junho de 2007 e que, em função de minha condição financeira, não posso pagar a taxa 

de inscrição em concurso público. 

- Estou ciente de que, de acordo com o inciso I do artigo 4º do referido Decreto, família 

é a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por 

outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas 

atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio, 

definido como o local que serve de moradia à família. 

- Estou ciente de que, de acordo com o inciso II do artigo 4º do Decreto nº 6.135/2007, 

família de baixa renda, sem prejuízo do disposto no inciso I, é aquela com renda familiar 
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mensal per capita de até meio salário mínimo; ou a que possua renda familiar mensal 

de até três salários mínimos. 

- Tenho conhecimento de que a renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos 

auferidos por todos os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles 

percebidos dos programas descritos no inciso VI do artigo 4º do Decreto nº6.135, de 26 

de junho de 2007. 

- Tenho conhecimento que renda familiar per capita é obtida pela razão entre a renda 

familiar mensal e o total de indivíduos na família. 

Por fim, declaro que, em função de minha condição financeira, não posso pagar a taxa 

de inscrição deste processo seletivo e estou ciente das penalidades por emitir 

declaração falsa previstas no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6 

de setembro de 1979. 

 
Minha condição é: (    ) de desemprego (    ) Hipossuficiência Econômica Financeira. 

Número de Identificação Social – NIS: ____________________________________ 

 
Anexar os documentos de que tratam os itens 5.2, 5.3 deste edital e seus 
subitens. 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
Contagem, ____ de ________________________de 2019. 
 
_____________________________________________________________ 
Assinatura do (a) requerente ou de seu procurador devidamente credenciado 
 
 
_____________________________________________________________ 
Nome do procurador 

 

Para uso da Comissão de Concurso Público e Processo Seletivo da Funec – Processo 
Seletivo de Estudantes para os Cursos Técnicos Subsequentes (pós-médio) Edital nº. 
01/2019. 
 
(   ) DEFERIDO      (   ) INDEFERIDO 
 
De Acordo: _________________________________________ Em: ___/ ____/ 2019 
 

______________________________________________________________ 
Assinatura e matrícula Funec 

 
 

 


