
 

ANEXO V – DECLARAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA 

NOME DO CANDIDATO: 

CPF: RG: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: CEP: 

EMAIL: 

DATA DE NASCIMENTO  CODIGO DO CARGO: 

CIDADE  UF 

DECLARAÇÃO DO CANDIDATO(A) 

 O CANDIDATO DECLARA, SEREM VERDADEIRAS AS INFORMAÇÕES, OS DADOS E OS DOCUMENTOS 
APRESENTADOS, FICO CIÊNTE QUE SE DEFERIDO MINHA SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DE TAXA, SOU RESPONSÁVEL 
PELO MINHA INSCRIÇÃO NESTE CERTAME.  

POSSIBILIDADES DE ISENÇÃO DE TAXA – MARQUE A OPÇÃO COM (X) 

Candidatos amparados pelo Decreto Federal nº 6.593, de 2 de outubro de 2008, e pelo Decreto Federal nº 
11.016 de 29 de março de 2022, ou pela Lei Federal nº 13.656, de 30 de abril de 2018 o candidato deve 
apresentar documento de Identidade ou equivalente e Declaração eletrônica atualizada (CadÚnico) ou cópia 
da declaração física devidamente assinada e carimbada pelo entrevistador de que é membro de família de 
baixa renda (Comprovante de Cadastramento da sua família no Cadastro Único para Programas Sociais do 
Governo Federal), nos termos do Decreto Federal nº 11.016/2022. 

(  ) 

Doador de sangue a instituição pública de saúde, desde que comprove ter feito, no mínimo, três doações 
menos de um ano antes da inscrição (Lei nº 4.949/2012). O candidato deve apresentar certificado emitido 
por instituição pública de saúde, comprovando as três doações de sangue realizadas. 

(  ) 

Beneficiário de programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo Governo 
do Distrito Federal (Lei nº 4.949/2012). O candidato deve apresentar certidão ou declaração equivalente 
expedida pelo Governo do Distrito Federal no presente ano que comprove recebimento de benefício de 
programa social de complementação ou suplementação de renda instituído pelo GDF; 

(  ) 

Prestação de serviço à Justiça Eleitoral por, no mínimo, duas eleições consecutivas ou não, considerado cada 
turno como uma eleição, contendo o nome completo do eleitor, a função desempenhada, o turno e a data 
da eleição (Lei nº 5.818/2017). O candidato deve apresentar diploma ou declaração expedido pela Justiça 
Eleitoral que comprove a prestação de serviço à Justiça Eleitoral contendo o nome completo do eleitor, a 
função desempenhada, o turno e a data da eleição. 

(  ) 

Cadastrado no banco de dados como possíveis doadores de medula óssea. Isenção parcial (Lei nº 
5.968/2017). O candidato deve apresentar documento expedido pela entidade coletora ou pela entidade 
responsável por cadastro de doador de medula óssea. 

(  ) 

Exercício da atividade voluntária e não remunerada de Comissário ou Agente de Proteção da Infância e da 
Juventude (Lei nº 6.314/2019). O candidato deve apresentar documento comprobatório emitido pelo órgão 
judiciário correspondente, em que conste o período no qual o candidato exerceu a referida atividade. 

(  ) 

BRASILIA, ___, ____________, ____________  

 
ASSINATURA DO CANDIDATO(A) 

________________________________________________________________ 


