ESTADO DO PIAUI
UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ –AVEP.
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
Seriedade, compromisso e competência

ANEXO VII – DOS PROCEDIMENTOS PARA O PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA DE INSCRIÇÃO
Doadores de Sangue e/ou Medula Óssea
Para solicitar a isenção da taxa de inscrição, os candidatos amparados pela Lei nº 10.338/2015 deverão enviar, no período entre
De 19/06/2018 até 22/06/2018 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, EXCLUSIVAMENTE, por meio do e-mail
“ima.concursoavepi@outlook.com”:

a)

Em anexo: imagem do documento oficial (carteirinha de doador) emitido pelo Registro Nacional de Doadores de Medula
Óssea (REDOME), no caso dos candidatos doadores de medula óssea; ou

b)

Em anexo: imagem de declaração de que é doador de sangue, contendo todas as respectivas datas de doação,
comprovando, no mínimo, três doações por ano, certificadas pelo Centro de Hematologia do Piaui(HEMOPI), no caso dos
candidatos doadores de sangue;

c)

Em anexo: imagem do boleto gerado no ato da inscrição (mesmo que o mesmo não venha a ser pago);

d)

Em anexo: imagem de declaração, firmada pelo próprio candidato, de que é doador de sangue e/ou medula óssea, nos
termos da Lei nº 10.338/2015, declarando ainda que está ciente de que, ao emitir declaração falsa, poderá perder o benefício.
(Em anexo, há um modelo que poderá ser ultizado pelo candidato)

1.

Disposições Gerais (válidas para as duas hipóteses)
01– A solicitação realizada após o período previsto neste anexo ou realizada de forma diferente da estabelecida neste
(não enviada para o e-mail aqui estabelecido), será indeferida.
02- O único e-mail que será considerado para fins do pedido de isenção de taxa
ima.concursoavepi@outlook.com”, sendo desconsiderado qualquer outra solicitação não enviada por este.

será

“

03– Cada candidato deverá enviar somente um e-mail, que não será respondido a título de confirmação, devendo o
mesmo acompanhar a lista de inscrição deferidas no prazo aqui estabelecido.
04– Cada e-mail deverá conter as informações de apenas um candidato, não sendo admitido a utilização do mesmo para
mais de um em hipótese alguma.
05– O envio da documentação é de responsabilidade exclusiva do candidato. O Instituto Machado de Assis não se
responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a chegada dessa documentação a seu destino, ordem técnica
dos computadores, falhas de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio ou a abertura dos
arquivos enviados, assim como não serão devolvidos e(ou) fornecidas cópias desses documentos, que valerão somente
para este processo.
06– O candidato deverá manter aos seus cuidados a documentação enviada por meio do e-mail. Caso seja solicitado
pelo IMA, o candidato deverá enviar a referida documentação por meio de carta registrada para confirmação da
veracidade das informações.
07– A veracidade das informações prestadas no requerimento de isenção será de inteira responsabilidade do candidato,
podendo este responder, a qualquer momento, no caso de serem prestadas informações inverídicas ou utilizados
documentos falsos, por crime contra a fé pública, o que acarreta eliminação do concurso, aplicando‐se, ainda, o disposto
no parágrafo único do art. 10 do Decreto nº 83.936, de 6 de setembro de 1979.
08– Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
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a) omitir informações e(ou) torná‐las inverídicas;
b) fraudar e(ou) falsificar documentação;
c) não observar a forma, o prazo e os horários estabelecidos neste anexo;
d) enviar solicitação para e-mail diverso do estabelecido neste anexo.

09– Não será aceito pedido de isenção de taxa de inscrição via postal, via fax, via requerimento administrativo,
presencial, ou, ainda, fora do prazo.
10– Cada pedido de isenção será analisado e julgado pelo IMA.
11– A relação provisória dos candidatos que tiveram o seu pedido de isenção deferido será divulgada na data provável
d e 26/06/2018, no site do IMA.
12– O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória deverá fazê -lo em até 48 (quarenta e oito)
horas após a divulgação desta, momento em que NÃO será autorizado o envio de documentação complementar não
enviada no prazo de inscrições.
13– O candidato cujo pedido de isenção for indeferido só terá acesso ao concurso público mediante o pagamento da taxa
de inscrição nos moldes do Edital Publicado.
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ANEXO VII – REQUERIMENTO PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA

À
Comissão de Análise de Pedidos de Isenção do Valor da Taxa de Inscrição

Eu,_____________________________________________________(nome do candidato), portador do RG nº____________________________e inscrito no
CPF sob o nº ________________________, _________________ declaro, sob as penas da lei, para fins de pedido de isenção do pagamento do
valor da taxa de inscrição do CONCURSO PÚBLICO DA UNIÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS DO ESTADO DO PIAUÍ –AVEP, para
o cargo de _______________________________________________, código _________, que atendo todos requisitos exigidos pelo edita l para
pleteiar pedido de isenção.

Assumo as consequências desta declaração, sabendo que eventual má-fé trará a não concessão desta isenção, bem como
responsabilizações civis e penais.

Local:_____________________________
Data:______/__________/ 2018.
Asssinatura:__________________________________________________
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