REQUERIMENTO DE ISENÇÃO
Eu,

….........................................................................................................,

com

o

nº..........................................................................,

inscrito(a)

no

CPF

sob

….....................................................................,

residente

e

domiciliado(a)

RG
o

nº
em

................................................................................................................., declaro, sob as penas da
Lei, que não tenho condições de arcar com o pagamento da taxa de inscrição no 3º Processo
Seletivo do Programa de Residência Jurídica, sob pena de implicar prejuízo próprio e de
minha família.
Declaro, de tal sorte, que possuo renda mensal familiar inferior a 4 (quatro) salários mínimos,
que será demonstrada através dos seguintes documentos, anexados ao presente requerimento:
Cópia do comprovante de Inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal, com o fornecimento do Número de Identificação Social – NIS;
Cópia da Carteira de Identidade, CPF e Comprovante de residência do candidato e
demais integrantes do grupo familiar;
Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) - páginas que contenham
fotografia, identificação e anotações do último contrato de trabalho (com as alterações
salariais), e da primeira página subsequente em branco - NO CASO DE EMPREGADOS DE
EMPRESAS PRIVADAS;

Cópia de contracheque atual - NO CASO DE SERVIDORES PÚBLICOS;
Declaração de próprio punho dos rendimentos correspondentes a contratos de
prestação de serviço e/ou recibo de pagamento a autônomo (RPA) - NO CASO DE
AUTÔNOMOS;

Declaração de que está desempregado, não exerce atividade como autônomo, não
participa de sociedade profissional e que a sua situação econômica não lhe permite arcar com
o valor da inscrição, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, respondendo civil e

criminalmente pelo inteiro teor das afirmativas; cópia da Carteira de Trabalho e Previdência
Social (CTPS) – páginas que contenham fotografia, identificação e anotação do último
contrato de trabalho, com correspondente data de saída, e da primeira página subsequente
em branco- NO CASO DE DESEMPREGADOS;
Cópia do ato correspondente e sua publicação no órgão oficial, além dos documentos
constantes da alínea anterior - NO CASO DE SERVIDOR PÚBLICO, EXONERADO OU
DEMITIDO.

Niterói, ___/_____/_______
________________________________________________
Assinatura do(a) candidato(a)

