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ANEXO VIII
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
1.

Orientações ao Candidato

1.1 Define-se como renda familiar mensal a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros
da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos seguintes programas: a) Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil; b) Programa Agente Jovem de Desenvolvimento Social e Humano; c)
Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; d) Programa Nacional de Inclusão
do Jovem – Pró-Jovem; e) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda
destinados à população atingida por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade pública ou
situação de emergência; e f) Demais programas de transferência condicionada de renda implementados por
Estados, Distrito Federal ou Municípios.
1.2 Definem-se como renda familiar per capita a razão entre renda familiar mensal e o total de indivíduos
na família.
2.

Identificação do Candidato (preencher com letra de forma e legível).

Nome completo do candidato:
Nome completo da Mãe:

Sexo:
Data Nascimento:
M( )
F()
Nome completo do Pai:

Endereço complete:

Bairro:

UF

CEP

NIS CadÚnico:
3.

DDI

Telefone:

Cidade:

Carteira de identidade:
Nº de Filhos:

Idade:

CPF:

E-mail:

Declaração do Candidato (preenchimento exclusivo pelo candidato)

Declaro que estou ciente e de acordo com todas as regras que norteiam o processo seletivo objeto do Edital.
As informações prestadas por mim é expressão da verdade e as declaro sob pena de lei.
Local:

Data:
Assinatura do candidato/requerente

4.

Assinatura do responsável
(se menor de idade)

Documentos entregues pelo Candidato (preenchimento exclusivo do IFPA)

4.1 No ato do requerimento de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição, as cópias dos seguintes
documentos foram entregues pelo requerente:
( ) CPF (cópia);
( ) Comprovante de inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), do Governo Federal
(cópia).
Observação: As fotocópias devem ser apresentadas acompanhadas do original, para que haja a conferência,
de modo a atestar a fé pública em tais documentos, exceto se o candidato trouxer a documentação
autenticada em cartório. No mais, somente as cópias serão anexadas no presente requerimento e
declaração.
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5.
Parecer sobre o Requerimento de Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição (preenchimento
exclusivo do IFPA)
1.1. A Comissão de Processo Seletivo Técnico do IFPA Campus
, após
análise das informações prestadas e da documentação apresentada pelo requerente, emite seu parecer.
Decisão:
( ) Deferir a solicitação de isenção da taxa de pagamento de inscrição pelo requerente;
( ) Indeferir a solicitação de isenção da taxa de pagamento de inscrição pelo requerente.
Local:

Data:

Assinatura do presidente da comissão

……………………………………………………………………………………………………………………………………….
EDITAL Nº 23/2019 IFPA
COMPROVANTE DE ENTREGA DO
REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO
(preenchimento exclusivo do IFPA)
Nome completo do candidate:
Nome do Curso Técnico pretendido:
Local

Data
Assinatura do servidor do IFPA
Responsável pelo recebimento
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