
 
 
 
 

 
 

FORMULÁRIO DE REQUERIMENTO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO. 
 

Nome completo do candidato: 
 
 

CPF: 
 
 

Identidade: 
 
 

Curso/Campus para o qual se inscreveu: 
 
 

Número de Inscrição: 
 
 

 
Eu, candidato(a) acima qualificado(a), inscrito(a) no PROCESSO SELETIVO VESTIBULAR 2009 da 
Universidade Estadual de Alagoas, conforme Edital 011/2009, venho requerer isenção da taxa de inscrição, 
conforme Lei nº 6.873 de 10 de outubro de 2007 e Decreto nº 3.972 de 30 de janeiro de 2008, anexando 
para isto documentos comprobatórios de acordo com o especificado na referida legislação, conforme 
especificação abaixo: 
 

1. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA RESIDÊNCIA A 2 ANOS NO ESTADO DE ALAGOAS 
 Cópia do título de eleitor expedido por cartório de circunscrição eleitoral do Estado, com emissão anterior 

a vinte e quatro meses contados da data de publicação do edital de abertura do concurso público. OU 
 Comprovante de registro de vínculo empregatício desfeito, com órgão ou entidade pública, com 

organização ou entidade privada sediada no Estado de Alagoas, com data de emissão de mais de vinte e 
quatro meses contados da data de abertura do concurso público.  
 

2. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS PARA CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO, CARENTE OU 
DOADOR VOLUNTÁRIO DE SANGUE. 

2.1. DESEMPREGADO 
 Cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS com a baixa do último emprego.OU   
 Cópia autenticada do seguro – desemprego. OU 
 Cópia da publicação do ato que o exonerou, se ex-servidor vinculado à administração pública pelo 

regime estatutário. 
2.2. CARENTE 

 Declaração firmada pelo próprio candidato, de que a renda per capita da família é de igual ou inferior a 
meio salário mínimo nacional, considerando, para tanto, os ganhos dos membros do núcleo familiar que viva 
sob o mesmo teto;  E  

 Comprovante de inscrição em qualquer dos projetos inseridos nos programas de assistência social 
instituídos pelos Governos Federal, Estadual ou Municipal. 
2.3. DOADOR VOLUNTÁRIO 

 Certidão expedida pelos dirigentes do Hemocentro mantidos por órgãos ou entidades públicas, desde 
que a doação tenha sido realizada nos últimos seis meses anteriores ao prazo de inscrição no concurso 
público. 
 
Declaro conhecer e aceitar todas as normas estabelecidas no Edital que rege o referido Concurso 
Vestibular. 
 

 
Arapiraca/AL, ____ de __________ de 2009. 

 
_________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 
Universidade Federal de Alagoas 
Comissão Permanente de Vestibular 
Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa 



 
 
 
 
PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE 

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO VESTIBULAR 2009 
 
Nome do candidato: 
Número do CPF: 
Número do RG: 
 
Data de entrega 
Hora de entrega 
Quantidade de páginas entregues e rubricadas pelo candidato: 
Responsável pela entrega 

 candidato 
 procurador (procuração anexa) 

Responsável pelo recebimento 
 
________________________________                       ____________________________________ 
 Assinatura do responsável pela entrega                    Assinatura do responsável pelo recebimento 
 
 

NO ATO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO, APRESENTAR ESTE PROTOCOLO PREENCHIDO EM LETRA DE FORMA.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 

 
 
 
 

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO DE 
ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO VESTIBULAR 2009 

 
Nome do candidato: 
Número do CPF: 
Número do RG: 
 
Data de entrega 
Hora de entrega 
Quantidade de páginas entregues e rubricadas pelo candidato: 
Responsável pela entrega 

 candidato 
 procurador (procuração anexa) 

Responsável pelo recebimento 
 
 

________________________________                       ____________________________________ 
 Assinatura do responsável pela entrega                    Assinatura do responsável pelo recebimento 
 
 

NO ATO DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO, APRESENTAR ESTE PROTOCOLO PREENCHIDO EM LETRA DE FORMA.  

 
Universidade Federal de Alagoas 
Comissão Permanente de Vestibular 
Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa 

 
Universidade Federal de Alagoas 
Comissão Permanente de Vestibular 
Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa 


