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ANEXO V 
FORMULÁRIO DE PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DO VALOR DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
À COMISSÃO ESPECIAL DE CONCURSO PÚBLICO 
Prefeitura Municipal de Luminárias – Edital nº 01/2012 
 
DADOS DO REQUERENTE (digitar ou preencher em letra de forma legível) 

Requerimento Nº: Nº de inscrição:  

Nome: 

Cargo Pretendido:  

Endereço: Nº: 

Bairro:  CEP: 

Cidade: Estado: 

E-mail: 

Telefone Res.: Telefone Cel.: Telefone Com.: 

Identidade:             CPF: Data Nasc.: ___/___/______ 

Formação Escolar: 

 
O candidato acima vem requerer isenção de pagamento da Taxa de Inscrição do concurso Público regido pelo 
Edital nº 01/2012 e declara, sob as penas da lei, que não possui recursos suficientes, em razão de limitações de 
ordem financeira, para arcar com o pagamento da taxa de inscrição sem que comprometa o sustento próprio e 
de sua família. 
Junta-se os seguintes documentos, abaixo: 
[   ] Formulário de Inscrição preenchido 
[  ] Fotocópia do comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – 
CadÚnico ou ser membro de família de baixa renda devidamente inscrita, nos termos do Decreto Federal nº 
6.135, de 26 de junho de 2007, com o respectivo número de identificação Social – NIS, que poderá ser 
consultada junto ao órgão gestor do CadÚnico, a  veracidade das informações prestadas pelo candidato . 
[   ] Fotocópia legível (frente/verso) da cédula de identidade ou outro documento equivalente, de valor legal; 
[   ] Fotocópia legível (frente/verso) do CPF; 
[   ] Fotocópia do comprovante de residência oficial (fatura de água, energia elétrica ou telefone fixo) do último 
mês, que prove mesmo domicílio; 
[  ] Fotocópia legível da Carteira de Trabalho e Previdência social (CTPS), devidamente atualizada (página que 
contenha a foto; página que corresponda à qualificação civil; página que conste a anotação do último contrato 
de trabalho com a correspondente data de saída e da primeira página subseqüente em branco) ou outro 
documento que comprove a falta de suficiência do candidato. 
[   ] Cópia original de toda a documentação solicitada nos itens 5.2.10 a 5.2.13 do edital 01/2012. 
  
Nestes termos, pede deferimento. 
 

Local e data: ____________________, _____/_____/_____. 
 
Assinatura Requerente:______________________________________________________________________ 

 
Para uso exclusivo da Comissão Concurso: 

Protocolo: [   ] PEDIDO DEFERIDO 

[   ] PEDIDO INDEFERIDO 
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ANEXO VI 
REQUERIMENTO PARA RECURSO CONCURSO PÚBLICO- EDITAL 01/2012 (item 10.1) 
 
À Comissão Especial do Concurso Público  
Prefeitura Municipal de Luminárias/MG 
 
DADOS DO REQUERENTE (digitar ou preencher em letra de forma legível) 

Requerimento Nº: Nº de inscrição:  

Nome: 

Cargo Pretendido:  

Endereço: Nº: 

Bairro:  CEP: 

Cidade: Estado: 

E-mail: 

Telefone Res.: Telefone Cel.: Telefone Com.: 

Identidade:             CPF: Data Nasc.: ___/___/______ 

Formação Escolar: 

 
O candidato acima vem requerer revisão no item marcado abaixo:  
 
[   ] GABARITO PROVISÓRIO DA PROVA ESCRITA (erro na resposta divulgada) 
[   ] QUESTÃO DA PROVA ESCRITA (demonstrar o motivo e justificativa) 
[   ] CALSSIFICAÇÃO FINAL, (erro na pontuação ou classificação) 
 
Mencionar o motivo, justificativa e item de referência contido no Edital:  
Motivo:____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Justificativa:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 
Item do edital _____________ 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 

Local e data: ____________________, _____/_____/_____. 
 
Assinatura Requerente: _____________________________________________________________________ 

 
 
Para uso exclusivo da Comissão Concurso: 

Protocolo: [   ] PEDIDO DEFERIDO 

[   ] PEDIDO INDEFERIDO 

 


