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ANEXO IV 
REQUERIMENTO - ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO – EXCETO CADÚNICO 

 
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

Nome completo do candidato: 

Cargo para a qual concorre e deseja realizar esta solicitação: Data de nascimento: DD/MM/AAAA 

Documento de Identificação Oficial: CPF: 
Telefone fixo: [ ] Telefone Celular: [ ] 
E-mail: 

DECLARAÇÃO 
Eu, acima qualificado(a), VENHO REQUERER ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO ___/____ para [LISTAR 
SITUAÇÃO]:_______________________________________________________________________________________________________________________. 
DECLARO, desde já, que preencho os requisitos necessários para deferimento da solicitação, que as informações aqui prestadas e os documentos 
apresentados são verdadeiros e que estou ciente de que a não apresentação de qualquer documento para comprovar a condição que garante o deferimento 
da solicitação, ou, ainda, que a apresentação dos documentos fora dos padrões, prazo e forma solicitados, implicará indeferimento da solicitação. Declaro, 
ainda que estou ciente de que, constatada falsidade em qualquer momento, poderei responder por crime contra a fé pública, nos termos da lei vigente, o que 
também acarretará minha eliminação deste certame. 

LISTA DE COMPROVANTES NECESSÁRIOS  
I – Para doadores de sangue ou medula: comprovar que realizou 2 (duas) doações de sangue a órgão oficial ou à entidade credenciada dentro do 
período de 12 (doze) meses anteriores à data da publicação deste edital, através de cópia simples e legível do atestado/declaração de doação ou da 
carteira do doador, onde conste, expressamente, a(s) data(s) de doação para fins de deferimento da isenção; 
 
II – Para prestador de serviço eleitoral no Estado do Paraná: comprovar ter prestado serviço à justiça eleitoral do Estado do Paraná, por, no mínimo, 
2 (dois) eventos eleitorais (eleição, plebiscito ou referendo), consecutivas ou não, através de documento expedido pela Justiça Eleitoral do Paraná, 
no qual conste nome completo, função desempenhada, turno e a data do evento relativo à prestação do serviço eleitoral.  
a)   Entende-se como evento eleitoral a véspera e o dia do pleito, sendo cada turno considerado como um evento. 
b)   Entende-se como serviço eleitoral a atuação como presidente de mesa, 1º e 2º mesário, secretários e suplente; membro, escrutinador e auxiliar 

de junta eleitoral; coordenador de seção eleitoral; secretário de prédio e auxiliar de juízo; auxiliar dos trabalhos da justiça eleitoral, inclusive 
preparação e montagem dos locais de votação. 

c)   O benefício é válido apenas por um período de 02 (dois) anos a contar da data em que a ele fez jus. 
PROCEDIMENTOS 

a) Providenciar o(s) documento(s) comprobatório(s), CONFORME O TIPO DE BENEFÍCIO A QUE FAZ JUS; 
b) imprimir este requerimento na íntegra, inclusive com a parte do cabeçalho onde consta a identidade do certame, preencher correta e completamente as 

informações solicitadas em todos os campos e assinar o requerimento;  
c) digitalizar este requerimento e o(s) documento(s) comprobatório(s) de forma legível e completa (frente e verso, caso houver); 
d) salvar os documentos digitalizados todos no mesmo arquivo (ARQUIVO ÚNICO), nas extensões “pdf”, “png”, “jpg” ou “jpeg”, com tamanho máximo de 

2MB; 
e) proceder conforme o item 2.2, I, alíneas a e b deste edital. 

 
 
 

Nestes Termos, 
Espera Deferimento. 

 
 

 
 

 
 
 

Local/Data 
 
 

 (Assinatura do Candidato - a próprio punho) 
 
 
 

 
 

  


