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ANEXO IV – MODELO DE REQUERIMENTO  DE RECURSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO 
 

Concurso Público nº 01/2011 
 

ASSUNTO: 

Nome Completo: Inscrição nº: 

Cargo: 

O abaixo assinado requer 
 
 
E apresenta suas justificativas: 
 
 
 
 
 

Data: 

Assinatura do Candidato: 
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ANEXO V – MODELO DE REQUERIMENTO PARA ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADO - MG 
 
 Concurso Público nº 01/2011  
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 

Nome: (Igual ao do documento de identidade) 

Número: Complemento: Bairro: 

Cidade: CEP: UF: Telefone: 

Número de Identidade: 
 

Série: 
 

Órgão Emissor: 
 

UF: 
 

Data de Emissão: 
 

CPF: Data de Nascimento: Sexo:     Nacionalidade: 

Cargo Pretendido: 

Solicito a isenção da taxa de inscrição no referido Concurso Público. 
 
Declaro sob as penas da Lei que estou ciente e de acordo com todas as exigências especificadas 
no Edital, notadamente aquelas que versam das condições de hipossuficiência financeira. 
 
Machado, ................. de ........................ de 2012 
 
Assinatura: ________________________________________________________________ 

 

 O interessado que preencher os requisitos do subitem  anterior  e desejar a isenção deverá 

baixar o requerimento próprio no site www.sespconcursos.com.br, no link do concurso, anexar 

os documentos abaixo relacionados, devidamente autenticados por cartório de notas ou por 

servidor da   Coordenação de Protocolo Documentação e Arquivos  na Sede do Município de 

Machado-MG,  impreterivelmente até o dia 25 de junho  de 2012. 

Documentação de todos os membros da família: 

a. No caso de empregado de empresas privadas: carteira de trabalho (CTPS) – páginas que 

contenham fotografia, identificação, anotação do último contrato de trabalho e da primeira 

página subseqüente em branco ou com correspondente data de saída anotada do último 

contrato de trabalho; 

b. No caso de empregado ou servidor público: contracheque atual ao último mês trabalhado; 

c. No caso de autônomo: declaração de próprio punho dos rendimentos correspondentes a 

contratos de prestação de serviços e/ou recibos de pagamento a autônomo (RPA); 

d. No caso de desempregados: CTPS, de acordo com o item a; comprovação de estar ou não 

recebendo o seguro desemprego; 

e. Documento de identidade (dispensado caso envie carteira de trabalho); 

f. Comprovante de residência do candidato (conta atualizada de energia elétrica, água ou 

telefone). 


