ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE VACARIA
CONCURSO PÚBLICO 01/2009
De acordo com a lei 2.769/2009, poderá requerer isenção de taxa de inscrição o candidato que possuir renda familiar de até
01 (um) salário mínimo por mês que esteja desempregado, ou seja carente ou for doador voluntário de sangue.
Lei 2.769/2009- Art.1°, § 1° - Caso o concursado seja aprovado e contratado na Administração Pública, será a referida taxa
descontada em 03 (três) parcelas mensais e consecutivas de sua remuneração.
FORMULÁRIO SOCIOECONÔMICO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO VALOR DA INSCRIÇÃO
INFORMAÇÕES SOBRE O CANDIDATO
NOME: __________________________________________________________________________________________________
(nome completo, sem abreviatura)
CANDIDATO AO CARGO DE: _____________________________________________________________________________
DOCUMENTO DE IDENTIDADE: _________________________________( anexar cópia frente e verso do documento de identidade)
ESTADO CIVIL: _____________________________ (em caso de casado anexar cópia da certidão de casamento)
ENDEREÇO: ___________________________________________________________________________________________________
(endereço completo, anexar cópia frente e verso da conta de luz do mês de junho ou julho de 2009)
BAIRRO: ________________________ CIDADE: __________________ UF: ___ TELEFONES:________________________________

Motivo da Obtenção da Isenção da Taxa de Inscrição:
( ) ESTOU DESEMPREGADO. Anexar Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS com a baixa do
último emprego ou cópia autenticada do seguro – desemprego ou Cópia da publicação do ato que o desligou do serviço
público, se ex-servidor público vinculado à administração pública pelo regime estatutário ou Declaração de que não é
autônomo ou sócio de empresa.
( ) SOU CARENTE. Anexar declaração firmada pelo próprio candidato, de que a renda familiar é igual ou inferior a um salário
mínimo nacional, considerando, para tanto, os ganhos dos membros do núcleo familiar que viva sob o mesmo teto.
( ) SOU DOADOR DE SANGUE. Anexar comprovante de doação voluntária de sangue, de feita a Hemocentros mantidos por
organismo de serviço estatal ou para-estatal, devidamente comprovada por atestado oficial da instituição. As doações
previstas devem ter sido realizadas nos últimos seis meses do inicio das inscrições para o concurso público (período de
23/12/2008 a 23/06/2009).

INFORMAÇÕES SOBRE MORADIA (assinalar as pessoas que residem com o candidato)
( ) PAI
( ) TIOS

( ) MÃE

( ) IRMÃOS

( ) COLEGAS E/OU AMIGO

( ) CÔNJUGE OU COMPANHEIRO

( ) FILHOS

( ) AVÓ

( ) AVÔ

( ) OUTROS (citar): _______________________________

TOTAL DE PESSOAS QUE MORAM COM O CANDIDATO: ____________________________
CONDIÇÕES DE MORADIA DO CANDIDATO:
( ) IMÓVEL PRÓPRIO (anexar cópia do IPTU ano 2008 ou 2009)
( ) IMÓVEL ALUGADO (anexar cópia do recibo de pagamento do aluguel do mês de junho ou julho de 2009)
( ) IMÓVEL EM ÁREA VERDE
( ) IMÓVEL FINANCIADO (anexar cópia do recibo de pagamento da prestação de junho ou julho de 2009)
( ) IMÓVEL PRÓPRIO EM TERRENO ALHEIO
( ) IMÓVEL CEDIDO (anexar declaração do proprietário do imóvel com firma reconhecida)
( ) RESIDE DE FAVOR (anexar declaração do proprietário do imóvel com firma reconhecida)
( ) PENSIONATO (anexar cópia do recibo de pagamento do mês de junho ou julho de 2009)
( ) CASA DE ESTUDANTE (anexar cópia do recibo de pagamento do mês de junho ou julho de 2009)
( ) DIVIDE ALUGUEL COM COLEGA(S) (anexar cópia do recibo de pagamento do mês de junho ou julho de 2009)
( ) OUTROS (especificar): ____________________________________________________________________________________
O Candidato para requerer a isenção, deverá comprovar a situação de residente há mais de dois anos no município de
Vacaria, apresentando: Cópia do título de eleitor de cartório de circunscrição eleitoral do Município, com emissor anterior a
vinte e quatro meses da data de publicação do edital de abertura do concurso público e/ou Comprovante de registro de
vínculo empregatício desfeito, com órgão ou entidade pública ou com organização ou entidade privada sediado no
Município, com data de emissão de mais de vinte e quatro meses da data de abertura do concurso público.

CONDIÇÕES PROFISSIONAIS (os documentos necessários para comprovar as situações abaixo estão especificadas nas
Instruções Gerais)
Assinalar a situação correspondente ao candidato, cônjuge ou companheiro(a), se for o caso, mãe e/ou pai do candidato
solteiro
CANDIDATO
CÔNJUGE OU COMPANHEIRO(A)
PAI
MÂE
Desempregado
( )
( )
( )
( )
Biscate/Autônomo
( )
( )
( )
( )
Trabalhador com carteira assinada
( )
( )
( )
( )
Servidor público
( )
( )
( )
( )
Profissional liberal
( )
( )
( )
( )
Empresário
( )
( )
( )
( )
Estagiário/Bolsista
( )
( )
( )
( )
Aposentado
( )
( )
( )
( )
Pensionista
( )
( )
( )
( )
Trabalhador rural
( )
( )
( )
( )
Nunca trabalhou
( )
( )
( )
( )
Outros (especificar):_______________________________________________________________________________________________
OBS.: É imprescindível o preenchimento de todos os dados deste quadro
Para comprovação de renda familiar de até (um) salário mínimo o candidato deverá apresentar cópia da certidão de casamento e de
nascimento dos filhos, quando houver, juntamente com a cópia completa da declaração de renda do candidato e de seu cônjuge ou
companheiro(a) (se for o caso), mesmo que o candidato trabalhe. Entregar cópia da Declaração de Renda referente ao ano base 2008,
com especificação do patrimônio e recibo de entrega, ou da última declaração de isento com cópia do CPF (se for o caso).
Obs.: Caso o candidato, pais, cônjuge ou companheiro(a) estejam desempregados, descrever, de próprio punho, como a família está se
mantendo, comprovando a renda do(s) mantenedor(es), além dos documentos já mencionados para esta situação.
Declaro que as informações prestadas neste documento são verdadeiras. Informo, ainda, que estou ciente de que, se
comprovada a omissão ou a inveracidade nas informações prestadas ou nos documentos apresentados, fico sujeito às
penalidades legais cabíveis, inclusive com perda do benefício de isenção, se for o caso. Estou ciente de que a falta parcial
ou total de informações ou documentos é de minha inteira responsabilidade, sendo tal situação motivo para indeferimento
desta solicitação.

Data: ____/____/________

Assinatura do candidato: ________________________________________
(conforme o documento de identidade)

PARECER (uso exclusivo da Prefeitura Municipal de Vacaria)
( ) DEFERIDO
( ) INDEFERIDO MOTIVO: _______________________________________________________________________________

Data: ____/____/________
Assinatura: _________________________________________________
* Os documentos devem ser entregues pessoalmente em envelope pardo, devidamente lacrado na Prefeitura de Vacaria,
Rua Ramiro Barcelos, 915, em Vacaria, no horário de atendimento ao público.
OBS: Para obtenção da Isenção do Pagamento da Taxa de Inscrição o candidato além de providenciar a inscrição
provisória no site da FUNDATEC, www.fundatec.com.br, deverá preencher este requerimento de isenção, anexar os
documentos comprobatórios e a cópia do bloqueto bancário de inscrição até o dia 17/07/2009.

