ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTÔNIO
CNPJ: 01.612.598/0001-32
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS
Seriedade, compromisso e competência

ANEXO VIII– DO REQUERIMENTO PARA PEDIDOS DE ISENÇÃO DE TAXA DE
INSCRIÇÃO
Em conformidade com a legislação em vigor, a isenção da taxa de inscrição será concedida para:
a)

O candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), nos termos
do Decreto Federal nº. 6.135/2007; e (ou)
b) Por força no previsto nas Leis Estaduais Nº 5.268, de 10 de dezembro de 2002, e Nº 5.397, de 29 de junho de 2004. Os
candidatos que pleitearem a isenção do pagamento da taxa de inscrição deverão apresentar a devida comprovação de que
são doadores de sangue e/ou de medula óssea, na forma do artigo 1º, Parágrafo 1º, da Lei Estadual Nº 5.268, de 10 de
dezembro de 2002, e do artigo 4º da Lei Estadual Nº 5.397, de 29 de junho de 2004.
CANDIDATO QUE ESTIVER INSCRITO NO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS
DO GOVERNO FEDERAL
Para solicitar a isenção da taxa, o(a) os (as) deverão enviar, no período entre 08 horas do dia 05 de novembro de
2019 e 23:59 min do dia 07 de novembro de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, EXCLUSIVAMENTE,
por meio do e-mail: ima.isencaonsa@outlook.com com o título ISENÇÃO DE TAXA:
a) Em anexo: imagem FOLHA RESUMO CADASTRO ÚNICO (Informações relativa ao cadastro da Família) – Não
será aceito em hipótese alguma a substituição desse documento pelo cartão do Bolsa Família.
b) Em anexo: imagem do boleto gerado no ato da inscrição (mesmo que o mesmo não venha a ser pago);
c) No corpo do e-mail: Nome Completo, CPF, cargo e o código do cargo para o qual está concorrendo.
A isenção somente será DEFERIDA se for seguido impreterivelmente os passos acima em um único e-mail ,
independente da solicitação ser para um ou mais cargos. O candidato que solicitar a isenção mas não seguir os critérios
acima terá sua isenção INDEFERIDA.

DOADOR DE SANGUE DO ESTADO DO PIAUÍ
Para solicitar a isenção da taxa, o(a) os (as) deverão enviar, no período entre 08 horas do dia 05 de novembro de
2019 e 23:59 min do dia 07 de novembro de 2019 (horário oficial de Brasília/DF), via upload, EXCLUSIVAMENTE,
por meio do e-mail: ima.isencaonsa@outlook.com com o título ISENÇÃO DE TAXA:
Certidão original expedida pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Piauí, que comprove, no
mínimo, duas doações no período de um ano, tendo sido a última realizada no prazo máximo de 12
(doze) meses anteriores à data do último dia do período de isenção.
b) Em anexo: imagem do boleto gerado no ato da inscrição (mesmo que o mesmo não venha a ser pago);
c) No corpo do e-mail: Nome Completo, CPF, cargo e o código do cargo para o qual está concorrendo.

a)

A isenção somente será DEFERIDA se for seguido impreterivelmente os passos acima em um único e-mail ,
independente da solicitação ser para um ou mais cargos. O candidato que solicitar a isenção mas não seguir os critérios
acima terá sua isenção INDEFERIDA.
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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 a eliminação do concurso público, aplicando-se, ainda, o disposto no parágrafo único do
art. 10 do Decreto Federal nº. 83.936/1979
O simples preenchimento dos dados necessários para a solicitação da isenção de taxa de inscrição não garante ao interessado
a sua concessão, a qual estará sujeita à análise e deferimento do pedido por parte do IMA.
Será considerada NULA a isenção de pagamento de taxa de inscrição ao candidato que:
a) Omitir informações e (ou) apresentar informações inverídicas; e (ou) b) fraudar e (ou) falsificar documentação , o candidato
terá sua situação informada à autoridade policial competente para as providências cabíveis
b) O Boleto deverá ser impresso ou salvo e enviado pelo candidato que solicitou isenção para comprovar a solicitação de
inscrição no concurso. Não enviar o cargo, CPF e codigo do cargo conforme solicitação acima.
c) Ao término da apreciação dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição e dos respectivos documentos, o IMA divulgará,
no endereço eletrônico https://www.institutomachadodeassis.com.br , na data provável de 20 de novembro de 2019, a
listagem preliminar contendo o resultado da apreciação dos pedidos de isenção de taxa de inscrição
d) Do resultado preliminar dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição caberá recurso, no período compreendido de 2
(dois) dias úteis após a divulgação do resultado preliminar.
e) Ao término da apreciação dos recursos contra o resultado preliminar do requerimento de isenção da taxa de inscrição, ao
IMA divulgará na data provável de 27 de novembro de 2019, no endereço eletrônico
https://www.institutomachadodeassis.com.br , a listagem contendo o resultado final dos requerimentos de isenção da taxa
de inscrição
f) O resultado final dos requerimentos de isenção da taxa de inscrição garante a inscrição automática, no certame, dos
candidatos nele contidos.
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