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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO-
RESERVA EM EMPREGOS DE NÍVEL MÉDIO E SUPERIOR 
EDITAL No 1 DO CONCURSO PÚBLICO 1/2019 – CRN-3 - NORMATIVO 

 
 

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO 
 (Item 5 do Edital Normativo) 

 
 

Eu____________________________________________________________,CPF no ______________________, 
INSCRIÇAO no ______________________, candidato(a) no concurso público para provimento de vagas e 
formação de cadastro de reserva em empregos de nível médio e superior do CRN-3, VENHO REQUERER a 
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO, de acordo com o subitem 5.1 do Edital Normativo conforme abaixo: 
 
Observação:  
Em conformidade com o Decreto Federal nº 6.593/2008, haverá isenção do valor da taxa de inscrição para o candidato 
que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico e que se declarar 
membro de família de baixa renda, nos termos da legislação vigente. 
  

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO DE TODOS OS CAMPOS 
 

Número do NIS: Número do CPF: 

  
Data de nascimento: Número do documento de identidade Data de expedição: Órgão emissor/UF: 

     /          /                    /          /               
Nome completo da mãe: 

 
 

 

Documentos apresentados: 
(     ) Declaração de PRÓPRIO PUNHO de que é membro de família de baixa renda nos nos termos do Decreto nº 6.135/2007; e 
(     ) Cópia LEGÍVEL de documento de identidade válido;  
 
É de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento do formulário e a entrega/envio da 
documentação, assim como a INSCRIÇÃO realizada em nosso endereço eletronico em conformidade com o 
Edital Normativo. Todos os documentos entregues serão analisados posteriormente pelo IADES, que emitirá 
relatório com situação preliminar do candidato. 
 
Durante o prazo recursal não será aceita documentação complementar para o candidato INDEFERIDO, 
somente será analisada a respectiva argumentação feita de acordo com o formulário de interposição de 
recurso. 

 
 
 

___________________________, ______ de ______________________ de 2019. 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Assinatura do(a) requerente 


