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ANEXO IV – REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO 
 

Nome do Candidato: 

Nº Inscrição: 

Cód. / Cargo: 

CPF: RG: 
 

Venho pelo presente requerer a isenção do pagamento de inscrição no referido Concurso Público, pois encontro-me 
enquadrado na situação de candidato inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, 
de que trata o Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007; e sou membro de família de baixa renda, nos termos do Decreto 
nº 6.135, de 26 de junho de 2007, estando enquadrado no limite de até 1 salário-mínimo e ½ mensais, hoje equivalente a 
R$ 1.818,00 mensais. Para tal, apresento nesta oportunidade: 
a) Cópia do RG e CPF; 
b) Comprovante de Cadastramento no CADÚNICO, com identificação do nome do candidato e número de Identificação Social 
– NIS, conforme modelo ANEXO V. 
c) Comprovante de residência no município de Votorantim (cópia da conta de água, luz, telefone ou IPTU em nome do 
candidato); no caso de comprovante de endereço em nome dos pais ou dos filhos, além da cópia do comprovante de 
residência, deverá apresentar a cópia da certidão de nascimento; no caso de comprovante de endereço em nome do 
cônjuge, apresentar a cópia da certidão de casamento; no caso de comprovante de endereço em nome de irmão, apresentar 
a cópia da certidão de nascimento de ambos; se o candidato residir com outra pessoa que não as anteriormente indicadas 
e o comprovante de residência estiver em nome de outra pessoa, o candidato deverá apresentar junto com a cópia do 
comprovante de residência uma declaração com firma reconhecida em cartório, do candidato e do portador do 
comprovante de residência, atestando sua residência. *atualizado, com data retroativa de até 3 meses antes da abertura 
das inscrições. 
d) Cópia das páginas da Carteira de Trabalho e Previdência Social e cópia das páginas onde constem a foto; a identificação; 
a anotação de admissão e a página subsequente em branco; a última atualização salarial no valor máximo de R$ 1.818,00 
mensais e a página subsequente em branco); 
e) Cópia do último holerite ou recibo de pagamento no valor bruto máximo de R$ 1.818,00 mensais, contendo a 
identificação do empregador (nome ou razão social, CNPJ ou CPF, endereço); o trabalhador autônomo poderá comprovar 
os rendimentos através da cópia do carnê ou guias de contribuição do INSS; 

 

PARA OS DEVIDOS FINS DECLARO: 
✓ Ter conhecimento do Edital de Abertura das Inscrições do Concurso Público nº 01/2022; e em especial, além de apresentar este 

requerimento, tenho a minha inscrição realizada para o referido certame através do site www.integribrasil.com.br.  
✓ Ter ciência de que a isenção do pagamento de inscrição pleiteado dependerá da análise dos documentos que ora apresento para 

comprovar minha situação de enquadramento em face das disposições legais. 
✓ Que as informações por mim prestadas para a obtenção do benefício da isenção do pagamento de inscrição no referido certame são 

verdadeiras. 
✓ Estar ciente que as informações prestadas e a documentação juntada poderão ser objeto de diligência por parte da Prefeitura 

Municipal de VOTORANTIM. 
✓ Estar ciente dos termos da Lei Municipal nº 2.257/11 regulamentada pelo Decreto Municipal nº 4.479/2013, em especial que serei 

eliminado do certame caso, não atendendo, à época de sua inscrição, aos requisitos legais, tenha obtido, com emprego de fraude ou 
qualquer meio que evidencie má fé, a isenção de pagamento da taxa de inscrição de que trata a Lei Municipal nº 2.257/2011 
regulamentada pelo Decreto nº 4.479/2013. A eliminação importará a anulação da inscrição e dos demais atos praticados pelo 
candidato, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. 

✓ Por fim, estar ciente de que se apresentar documentação falsa ou inidônea para obter a isenção do pagamento de inscrição prevista 
na legislação local, além das penalidades civis e criminais, ficarei sujeito às seguintes sanções: a) exclusão do certame e pagamento 
de multa correspondente a 5 vezes o valor da inscrição, caso a irregularidade seja verificada antes da realização do certame; b) 
pagamento de multa correspondente a 10 vezes o valor da inscrição, caso a irregularidade seja verificada após a realização do 
certame; c) pagamento de multa correspondente a 5 vezes o salário base do cargo/emprego/função para a qual se inscreveu, caso o 
candidato tenha sido nomeado. 

 

 

Votorantim/SP, _________ de _________________________ de 2022. 
 

Assinatura do candidato(a): ________________________________________________________ 
 

 

http://www.integribrasil.com.br/

