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ANEXO IV – FORMULÁRIO PARA ISENÇÃO DE INSCRIÇÃO  

 

Ao  

Presidente da Comissão do Processo Seletivo de Provas e Títulos – Edital Nº 01/2019  

Prefeitura da Estância de Socorro/SP 

 

Nome do Candidato  

Nº de Inscrição  

Emprego  

Documento de Identidade  

CPF  

 

Eu,___________________________________________, abaixo assinado (a), portador do  R.G._____________,  
e CPF _______________, residente à Rua/ Avenida _____________________, nº___,  
Bairro_________________ nesta cidade, venho pelo presente, DECLARAR sob as penas da Lei, que não possuo 
emprego ou atividade remunerada há mais de um ano, e resido no Município da Estância de Socorro há mais de 
02 anos, e para tanto, apresento os seguintes documentos abaixo.  

(   ) Comprovante de residência: Cópia cada de Conta de Água, Luz ou IPTU;  

(  ) Desempregado: Cópias das páginas da Carteira de Trabalho, onde consta a identificação do candidato, a foto, 
a assinatura, a qualificação civil e o contrato de trabalho, com a baixa do último emprego, e mais a página 
subsequente em branco;  

(   )  Se servidor público, exonerado ou demitido, a cópia autenticada do respectivo ato público no órgão oficial. 

 

Ou: 

Qual a última atividade que realizou? 

 

R: __________________________________________________. 
 
Qual o local em que era executada? 
 

____________________________________________________       

 
Por quanto tempo tal atividade foi exercida e data do desligamento:  
 
_____________________________________________________ 

(   ) PIS/ PASESP 

 

Caso verifique a má fé do interessado, na apresentação dos documentos comprobatórios para a Isenção, o 
candidato será automaticamente eliminado do certame, independentemente da fase em que se encontrar, 
podendo, inclusive, ser excluído da classificação ou ainda ter anulada a sua nomeação caso seja constatada 
irregularidade neste sentido, após a homologação do Concurso Público. 

 

Este formulário deverá ser protocolado pessoalmente ou por procuração no período de 26 e 28 de junho de 2019 
- das 8:00 as 11:00, e/ou das 13:00 as 16:00 ao setor de protocolo da Prefeitura Municipal da Estância de 
Socorro localizada na Rua José Maria de Faria, nº 71, Socorro/SP com os demais documentos exigidos no edital 
completo. 

 

Socorro /SP, ______ de _________________ de 2019. 

 

 

Assinatura: ______________________________ 


