Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Concurso Público do Quadro de Pessoal Técnico-Administrativo
Edital N.º 04/2013– PROGESP/UFRGS
FORMULÁRIO ESPECÍFICO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Conforme o disposto no subitem 3.4.2, do Edital 04/2013, e de acordo com o Art. 1o, do Decreto n.o 6.593, de
02/10/2008, a isenção de Taxa de Inscrição é possibilitada para candidato que esteja inscrito no Cadastro Único para

Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico – que seja membro de família de baixa renda, nos termos do
Decreto nº 6.135, de 26/06/2007.
Para solicitar a isenção de Taxa de Inscrição, o candidato deverá preencher o Requerimento Eletrônico
de Inscrição e o formulário específico para solicitação de isenção de Taxa de Inscrição obtido pela internet, através
do endereço www.faurgsconcursos.ufrgs.br. O formulário específico para a solicitação de isenção de Taxa de
Inscrição deverá ser preenchido, assinado e entregue, pessoalmente, na Sede da FAURGS, na Av. Bento Gonçalves,
9.500, Prédio 43609, 3.º andar, Campus Vale da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Bairro Agronomia, Porto
Alegre, RS, ou por meio de procuração, ou enviado pelo Correio, por SEDEX com Aviso de Recebimento (AR), com
data de postagem até 06/02/2013. As informações prestadas no requerimento de isenção de Taxa de Inscrição são
de inteira responsabilidade do candidato.
Segundo o subitem 3.4.10, do Edital 04/2013, o candidato que não obtiver a isenção de Taxa de
Inscrição deverá, obrigatoriamente, proceder ao pagamento da taxa até 12/03/2013, sob pena de
sua inscrição não ser homologada.

Nome completo:
Data de nascimento:

Sexo: ( ) F

( )M

RG:

Sigla do Órgão Emissor:

Data de Emissão:

CPF:

NIS*:

N.º de inscrição no Concurso:

Cidade:

CEP:

Endereço:
Bairro:
Telefone: ( )

Celular:( )

Estado:

E-mail:

Nome da mãe:
*NIS – Número de Identificação Social (Cadastro Único)

Solicito a isenção da Taxa de Inscrição no referido Concurso Público e declaro que sou membro de família de
baixa renda, nos termos do Decreto n.o 6.135, de 26/06/2007. Declaro também, sob as penas da Lei, a
veracidade das informações aqui prestadas e que estou ciente e de acordo com todas as exigências especificadas
no Edital N.º 04/2013 - PROGESP, notadamente aquelas que versam acerca das condições de isenção da Taxa de
Inscrição.
___________________________, _________ de _____________________ de 2013

_________________________________________
Assinatura do Candidato
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