PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARIBA/SP
Concurso Público de Provas e Títulos CP Nº 01/2020
ANEXO IV- REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO
DO VALOR DE INSCRIÇÃO
DADOS DO CANDIDATO:
NOME:
INSCRIÇÃO:

RG:

CPF:

NIS/NIT/PIS:

CÓDIGO E
CARGO:
TELEFONE:

CELULAR:
Documentos

Assinale com um X

Cópia do RG, CPF e Comprovante de residência



Cópia da 1ª folha da Carteira de Trabalho (foto)



Cópia da folha da qualificação civil da Carteira de Trabalho



Cópia da última folha do contrato de trabalho com data de
entrada e saída, seguida da próxima página em branco



Declaração de que não possui renda de qualquer natureza,
não está em gozo de qualquer benefício previdenciário, de
prestação continuada, oferecido por sistema de Previdência
Social Oficial ou privado, e não está recebendo Seguro
Desemprego



Número de Folhas

DECLARAÇÃO
Eu, _________________________________________________, portador (a) do RG n.º _______________,
residente

________________________________________________

nº

________,

bairro

_________________________ no Município de Guariba, Estado de São Paulo, declaro para os devidos fins, estar na
seguinte condição:
 DESEMPREGADO: não possuir renda de qualquer natureza, não estar em gozo de qualquer benefício
previdenciário, de prestação continuada, oferecido por sistema de previdência social oficial ou privado, e não estar
recebendo seguro desemprego.
Dessa forma estou ciente de que as informações por mim prestadas devem representar a verdade. Caso a análise
dos documentos realizada pelo Fiscal do Concurso Público não atenda totalmente as exigências da Prefeitura
Municipal de Guariba, não terei direito à isenção para a realização da inscrição, seja qual for o motivo alegado,
podendo, no entanto realizar a inscrição nas mesmas condições que os demais candidatos, efetuando o pagamento
do valor da inscrição exclusivamente no período estabelecido para a realização das inscrições.
ATENÇÃO: Para o candidato que não possui registro de emprego em sua CTPS, este deve apresentar cópia da
primeira folha da Carteira de Trabalho onde consta foto e assinatura; Cópia da folha de Qualificação Civil da Carteira
de Trabalho e cópia da primeira folha “Contrato de Trabalho”, que deverá estar em branco.
Este Requerimento e seus anexos deverão ser entregues conforme ITEM 4.2 do Edital Completo.

Guariba/SP, _____, de __________________ de 2020.

Assinatura do Candidato: ________________________
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