
ANEXO II

REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

 

 

Nome: ________________________________________________________________ Nascimento:
___/___/_______ Natural:________________ RG:____________ CPF  _________________________  
Sexo: ( M )  / ( F ) Endereço: _______________________________________________  N° __________ 
Complemento _________ Bairro: ______________________________________ Cidade:
___________________________________________ UF: _____ CEP: __________ Telefones: (       )
________________   (        ) __________________                      E-mail:
____________________________________________________________________ Nome da Mãe:   
___________________________________________________________________________________ N°
do protocolo de inscrição: ____________   

Curso inscrito: _________________________________  Câmpus: ________________________

 

DECLARAÇÃO

 

Eu, acima iden�ficado, solicito a isenção da Taxa de Inscrição do Processo Sele�vo (Exame de Seleção
2021) e afirmo que as informações prestadas acima e a documentação em anexo a este pedido são
verdadeiras e estou ciente que a não comprovação destas informações implica no indeferimento do
processo de isenção.

IMPORTANTE: Anexar APENAS UM dos documentos listados abaixo, dentro do prazo de validade do
mesmo.

(    ) Comprovante do  Número de Iden�ficação Social (NIS) expedido pelo CRAS (Centro de Referência de
Assistência Social).

(    ) Extrato de recebimento do Bene�cio Bolsa Família referente a um dos úl�mos três meses.

(    ) Fotocópia do Cartão Bolsa Família ou Cartão Cidadão.

 

___________________________, _____ de ______________ de _____.

 

_____________________________                                       _____________________________

        Assinatura do Candidato                                                 Assinatura do pai ou responsável,

                                                                                                no caso de candidato menor de idade

 

 

Pedido de isenção:    (   ) DEFERIDO            (   ) INDEFERIDO

ATENÇÃO:

A isenção mencionada no item 3.2 desse Edital deverá ser solicitada mediante o preenchimento de
formulário de Requerimento de Isenção de Taxa de Inscrição, constante neste anexo, acompanhado do
documento comprobatório (extrato de recebimento do Bene�cio Social de renda referente a um dos
úl�mos três meses (outubro, novembro, dezembro de 2020) ou Número de Iden�ficação Social (NIS) no
CadUnico ou fotocópia do Cartão Cidadão ou Cartão Bolsa Família), Carteira de Iden�dade do candidato e
boleto bancário gerado no ato da inscrição no curso pretendido.



– O candidato que optar pela isenção através da apresentação do NIS, deverá procurar o órgão gestor do
CadUnico em seu município, Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para ter acesso ao seu
Número de Iden�ficação Social (NIS).

– O NIS do candidato, a ser informado, deverá estar a�vo no período de requerimento de isenção.

– A UTFPR poderá consultar o órgão gestor do CadUnico, para verificar a veracidade das informações
prestadas pelo candidato.

– As informações prestadas serão de inteira responsabilidade do candidato.

ATENÇÃO. Declarações falsas acarretarão sanções previstas em Lei.

......................................................................................................................................................................

COMPROVANTE DE PEDIDO DE ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO

             Declaro que o candidato entregou neste Câmpus o requerimento de pedido de isenção da taxa de
inscrição no Processo Sele�vo, regido pelo EDITAL 17/2020 - DIRGRAD/DIRGE-CM.

             Pedido de isenção rela�vo ao protocolo de inscrição número: _____________

Recebido por: __________________________________________        Data: ____ / ___________ /
______.

            

   A relação dos isentos será publicada no site h�p://nc.cm.u�pr.edu.br, até o dia 28 de janeiro de 2021.

 

Caso não seja concedido o pedido de isenção, o candidato deverá fazer o pagamento da taxa de
inscrição, conforme o item 3.2 desse Edital.

http://nc.cm.utfpr.edu.br/

