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ANEXO III -  REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO 
 
 
À Comissão do Concurso  
 
 

Protocolo 

____/____/____ 

 

Assinatura 

 

Nome do candidato:_________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Nº telefone:_______________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________ 

Nº de Inscrição: ____________________________________________  

 
Como candidato ao concurso público para _______________________________________, 

venho requerer, nos termos do edital, isenção do pagamento da taxa de inscrição., para tanto, 

anexo os seguintes documentos e informações: 

 
Nº do NIS _________________________ 
 
Documentos: 
(    ) Comprovante de inscrição no concurso (boleto bancário) 
(    ) Cópia de RG e CPF 
(    ) Cópia do cartão de Bolsa Família 
(    ) Cópia de conta de energia em caso de estar amparado pela Lei 12212/2010 
(    ) Comprovante do BPC – Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social. 
 
Nestes termos 
 
Pede deferimento 
 
 

Petrolina, _________ de _________________ de 2011. 
 
 
 
 

_______________________________________________ 

Assinatura do Candidato 
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ANEXO IV - FORMULÁRIO DE RECURSO 
 

Protocolo 

____/____/____ 

 

Assinatura 

 

Nome do candidato:_________________________________________ 

Endereço:_________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Nº telefone:_______________________________________________ 

e-mail: ___________________________________________________ 

Nº de Inscrição: ____________________________________________ 

Nº da questão recorrida: _____________________________________ 

 

 
Como candidato ao concurso público para _______________________________________, 

venho requerer, nos termos do edital, _________________________________________, da 

questão nº _________ da prova __________________________, conforme as razões que 

passo a expor: 

 
PROVA: Nº DA QUESTÃO: 

ARGUMENTAÇÃO 
Citar o que o candidato requer: alteração do gabarito, anulação da questão. Com toda a 
argumentação lógica para embasar o requerimento, inclusive, fontes bibliográficas. Se for 
o caso, juntar cópias de livros, textos, jornais etc, para reforçar a argumentação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Petrolina, _______ de ______________ de ______. 
 
 

________________________________________________ 
Assinatura do Candidato 
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ANEXO V  - REQUERIMENTO REGIME ESPECIAL 
(MODELO) 

Ilmo Sr. Presidente da Comissão do concurso, eu _________________________________ 

,_____________________, documento de identidade n° _____________, órgão expedidor 

_____, residente _________________________________________________________, n° 

_________, bairro ___________________________, cidade _______________________, 

telefone n° ______________________________, inscrito no concurso público para o cargo de 

_________________________________, com o Número de Inscrição 

________________________, venho requerer as seguintes condições especiais para a 

realização de minhas provas: (citar os motivos:deficiência física, amamentação, gravidez, 

problema de saúde etc, e descrever  as necessidades. No caso de necessidade de 

amamentação levar acompanhante para a criança). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrolina, ______ de _________________________ de  2011. 

 

_______________________________________________ 

Assinatura do Candidato 


