
 

                                                                                                      

 

 
 EDITAL Nº 01/2017  

  
Nome completo (sem abreviatura): ________________________________________________________________________________________________  
   

CPF: _______________________________, RG: ______________________, UF do RG: _______, Data de expedição do RG: ______/______/_______  
   

Cidade de residência: ____________________________________, UF de residência: _____, telefone de contato: (____) __________________  
   

Número de Identificação Social (NIS), atribuído pelo CadÚnico: _________________________________________________________________  
   

Nome completo da mãe (sem abreviatura): ________________________________________________________________________________________  
  
  
MARQUE A OPÇÃO ABAIXO:  

  

 Estou ciente que, independentemente do local de minha residência, irei realizar a prova na cidade de 
Teresina (PI). Os custos de locomoção e estadia, se for o caso, serão de minha responsabilidade.  

  
Declaro, para fins de isenção de pagamento de taxa de inscrição no EDITAL nº 01/2017 – SECOOP/PI, ser membro de 
família de baixa renda, nos termos do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007 e que, em função de minha condição 
financeira, não posso pagar a taxa de inscrição em concurso público. Declaro estar ciente de que, de acordo com o inciso I 
do artigo 4º do referido Decreto, família é a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada 
por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, 
todos moradores em um mesmo domicílio, definido como o local que serve de moradia à família. Declaro, ainda, saber que, 
de acordo com o inciso II do artigo 4º do Decreto nº 6.135/2007, família de baixa renda, sem prejuízo do disposto no inciso 
I, é aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; ou a que possua renda familiar mensal de até 
três salários mínimos.  
Declaro, também, ter conhecimento de que a renda familiar mensal é a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos 
os membros da família, não sendo incluídos no cálculo aqueles percebidos dos programas descritos no inciso VI do artigo 
4º do Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007. Declaro saber que renda familiar per capita é obtida pela razão entre a 
renda familiar mensal e o total de indivíduos na família. Declaro, por fim, que, em função de minha condição financeira, 
não posso pagar a taxa de inscrição em concurso público e estou ciente das penalidades por emitir declaração falsa 
previstas no parágrafo único do artigo 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979. Por ser verdade, firmo o 
presente para que surte seus efeitos legais.  

  
CÓPIA DE DOCUMENTO ANEXO A ESTA DECLARAÇÃO  

  
Declaro que anexo a essa declaração, envio cópia legível de um dos documentos relacionados abaixo:  
  
Carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança Pública, pelos Institutos de Identificação e 
pelos Corpos de Bombeiros Militares; carteiras expedidas pelos órgãos fiscalizadores de exercício profissional (ordens, 
conselhos etc.); passaporte brasileiro; certificado de reservista; carteiras funcionais expedidas por órgão público que, por lei 
federal, valham como identidade; carteira de trabalho; carteira nacional de habilitação (somente modelo com foto).  
É de responsabilidade exclusiva do candidato o correto preenchimento dessa declaração e a entrega, no prazo regular, da 
documentação completa em conformidade com o Edital Normativo. Todos os documentos entregues serão conferidos e 
analisados. (OBRIGÁTORIO SOB PENA DE NÃO ATENDER A SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO)  
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CRESCER CONSULTORIAS   

  

  

ANEXO II i

I 
–   DECLARAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO   


