
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA  
Estado de Minas Gerais 
CNPJ. : 01.612.491/0001-94 

Av. Novo Oriente, 150 - Centro - CEP 39465-000 – TEL/FAX: (38) 3615-8101  

25

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 
_____________________________________________________________________________ 

 
ANEXO IV 

 
CONCURSO PÚBLICO  

 
REQUERIMENTO PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS – (PNE) 

 
NOME DO CANDIDATO(A): ................................................................................................................................. 
CARGO: ..................................................................................................................CÓDIGO................................ 
 
Devidamente identificado na Ficha de Inscrição Nº ........, ANEXA, vem REQUERER, junto à organização do CONCURSO PÚBLICO da 
Prefeitura Municipal de Miravânia  vaga especial como Portador(a) de Necessidades Especiais. Para tanto, apresenta LAUDO MÉDICO 
com CID, (informando, ainda,  os dados abaixo, com base no laudo):  

 
Tipo de necessidades especiais de que é portador(a):  
....................................................................................................................................................................................... 
 
Código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID:_________________  
Nome do Médico Responsável pelo laudo: _________________________________________  
 
Dados especiais para aplicação das PROVAS:  
(Marcar com X no local caso necessite de Prova Especial ou não. Em caso positivo, discriminar o tipo de prova que deve ser formulada.).  
(   ) NÃO NECESSITA DE PROVA ESPECIAL e/ou TRATAMENTO ESPECIAL  
(   ) NECESSITA DE PROVA ESPECIAL (Discriminar abaixo qual o tipo de prova necessária)  
 
................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................... 
 
OBSERVAÇÕES:  

1. Não é considerado como portador de necessidades especiais, a pessoa portadora de distúrbios de acuidade visual passível de 
correção simples do tipo:  miopia, astigmatismo, estrabismo e congêneres).  

2. É obrigatória a apresentação de LAUDO MÉDICO com CID, junto a esse requerimento.  
 

Miravânia (MG) , _____ de _______________de 2012 
 

______________________________________  
Assinatura do candidato ou seu procurador 
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DESPACHO: (Reservado à apreciação da Empresa responsável pela aplicação do Concurso). 
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
........................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 
_____________________________________________________________________________ 

 
ANEXO V 

 
RECURSO  

 
CONCURSO PÚBLICO 

NOME DO RECORRENTE – (Candidato)  
 

Nº DE PROTOCOLO 

Nº  INSCRIÇÃO  
 

CÓD.  CARGO CARGO:  
 

 
À 
BANCA EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO 001/2012 
A/C – COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 

 
TIPO DE RECURSO 

 
(Assinale Razão do Recurso – de acordo com este Edital) 

 
(   )  
(   )  
(   )  
(   ) 
(   )  

Em razão do indeferimento de inscrição  
Erro na Identificação do candidato 
Por erro em questão de prova 
Por erro no gabarito da prova objetiva  
Resultado parcial do Concurso Público 

Se referente a Prova Objetiva 
 

Nº da(s) questão(ões): . 
 

................................................. 
 

Se referente ao Gabarito 
 

Nº da(s) questão(ões):  
 

............................................ 

 
Razão do Recurso:  
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

.......  
OBSERVAÇÕES:  
1.   Recurso deve constar do nº de PROTOCOLO a ser aposto pelo responsável pelo recebimento do mesmo. A numeração obedecerá  a 

ordem de entrada dos recursos. 
2.    O recurso deverá ser preenchido em “letra de forma ou digitado possibilitando a leitura do mesmo.  Colocação imprecisa,  dificultando  

a compreensão pode prejudicar a pretensão do recorrente.  
3.    Recurso sem a devida fundamentação e sem definição do que requer o recorrente não será apreciado.  
4.    Entregar o recurso em 02 (duas) vias, uma via será devolvida ao recorrente constando o número do protocolo.  
 

Local /Data: .................................................(MG), .... de ...............................de ........  
 

_________________________________________  
Assinatura do candidato 

 
Reservado à Comissão do Processo Seletivo 
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Recebido em: 
 

........../........./........... 

Assinatura do Responsável pelo recebimento 
 
 

 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

ANEXO - VI 
 

 
 

P R O C U R A Ç Ã O  
 
 
 

Por este instrumento particular de procuração, eu, ..................................................................................., brasileiro(a) portador(a) do RG 

nº.........................................., CPF:............................................, residente na 

rua...............................................................,nº.........,Bairro:...................................................................., na cidade de 

..........................................., Estado de ................., nomeio e constituo como meu bastante procurador(a) o(a) 

Senhor(a):....................................................................................................................., brasileiro(a)................, portador do RG. 

nº................................., CPF:.........................., para fins de promover a minha inscrição no Cargo..............................................................., 

código..........do “CONCURSO PÚBLICO da Prefeitura Municipal de Miravânia, conferindo ao mandatário, dentro das formalidades 

permitidas no direito,  poderes específicos para, em meu nome, preencher e assinar requerimento, proceder inscrição do concurso, prestar 

declarações, apresentar documentos, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento deste mandado. Para produzir os efeitos legais, 

firma a presente.  

 

Local e data: ..........................................,...... de .......................... de ......... 

 

 

___________________________________   

Nome e Assinatura do Outorgante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA 
_____________________________________________________________________________ 

 
ANEXO VII 

 
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
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Nos termos do Edital do Concurso Público 001/2012, da Prefeitura do Município de Miravânia-MG, o candidato abaixo solicita a isenção 
do pagamento da taxa de inscrição: 
 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
Nome:_______________________________________________________ CPF: ................................... 
C. Identidade ________________________________ Órgão Emissor:..............Data Exp.: ..../...../.......... 
Cargo  Pretendido:_________________________________________________Código: ___________ 
 

ENDEREÇO: 
Rua: ..............................................................................................Nº........., Bairro:.................................... 
CEP:...........................Cidade:.....................................................................UF:.......................................... 
E-mail ____________________________________                Tel: .......................................................... 
 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Estará isento do pagamento da taxa de inscrição o candidato que: 
a) Estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), de  que trata o Decreto n°. 6.135, de 26 de 

junho de 2007; e não serão acatados pedidos de isenção do pagamento da taxa de inscrição para candidatos que não comprovarem 
renda familiar mensal igual ou inferior a um salário mínimo, seja qual for o motivo alegado. 

b) for membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto n.° 6.135, de 2007, com indicação do Número de Identificação Social 
(NIS), atribuído pelo CadÚnico; e Somente o preenchimento da solicitação de isenção não implica na efetivação da inscrição; o 
candidato requerente tem que executar todos os procedimentos exigidos no Edital, inclusive apresentar os documentos autenticados 
para  análise e comprovação dos dados. 

c) A Comissão do Processo Concurso Público consultará  o órgão gestor do CadÚnico para verificar a veracidade das informações 
prestadas pelo candidato. 

d) Apresentar comprovante que é doador de sangue e que doou sangue nos últimos dois meses anterior à publicação do Edital. 
 
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA:  
 

Declaro, para efeito de solicitação de concessão da isenção de pagamento de taxa de inscrição do CONCURSO PÚBLICO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRAVÂNIA-MG, que apresento condição de Hipossuficiência Econômica e que atendo ao estabelecido 
no Edital nº. 001/2012, e para tanto apresentarei em anexo a documentação exigida no Edital do Concurso Púbico em epígrafe.  

Declaro, ainda, estar ciente de que a veracidade das informações e documentações apresentadas é de minha inteira 
responsabilidade, podendo a Comissão do Concurso Público, em caso de fraude, omissão, falsificação, declaração não idônea, ou qualquer 
outro tipo de irregularidade, proceder o cancelamento da inscrição e automaticamente a eliminação do Certame, podendo adotar medidas 
legais contra minha pessoa, inclusive as de natureza criminal. 
 

Local de data:.............................................,  ........ de.............................de  ........... 
 
 

_________________________________ 
Assinatura do Requerente 

 
 
PROTOCOLO nº ............ 

RECEBIDO EM: ......./...../......... 
                 Horário: ........... horas 

 
 

Visto do responsável pelo recebimento 
 

 
Para uso exclusivo da Diretoria da Empresa responsável 

 
[   ] PEDIDO DEFERIDO 
[   ] PEDIDO INDEFERIDO                            em:....../......../.......... 

 
 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 


