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ANEXO V –  MODELOS DE DECLARAÇÃO 
 

Declaração Modelo 1 
DECLARAÇÃO PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO 

CONDIÇÃO DE DESEMPREGADO 
(subitem 2.4.2 do Edital) 

 
Eu,_______________________________________________________________, Carteira de Identidade 
n.º ____________________________, CPF n.º _____________________________, Declaro, sob penas da 
lei (Art. 299, Código Penal Brasileiro *), para fins de isenção da taxa de inscrição do Concurso Público da 
Unimontes, carreira de cargos de natureza técnico administrativa, Edital 1/2018, subitem 2.4.2, que estou 
desempregado; que não possuo vínculo empregatício vigente registrado em Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS; que não possuo vínculo estatutário vigente com o poder público nos âmbitos 
municipal, estadual ou federal; que não possuo contrato de prestação de serviços vigente firmado com o 
poder público nos âmbitos municipal, estadual ou federal; que não exerço atividade legalmente reconhecida 
como autônoma; que não aufiro qualquer tipo de renda (exceto aquela proveniente de salário desemprego, 
se for caso). Declaro, ainda, estar ciente que responderei civil e criminalmente, a qualquer tempo, pelo teor 
dessa Declaração. 
 

 
Local/Data 

 
Assinatura 

 
 

 
Declaração Modelo 2 

 
DECLARAÇÃO PARA PEDIDO DE ISENÇÃO DO VALOR DA INSCRIÇÃO 

CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICO-FINANCEIRA 
(subitem 2.4.3 do Edital) 

 

 
Eu,________________________________________________________________, Carteira de Identidade 
n.º ____________________________, CPF n.º _____________________________, Declaro, sob penas da 
lei (Art. 299, Código Penal Brasileiro *), para fins de isenção da taxa de inscrição do Concurso Público da 
Unimontes, carreira de cargos de natureza técnico administrativa, Edital 1/2018, subitem 2.4.3, que estou 
inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico (Decreto Federal n.º 
6.135/2007), sob n.º _____________________________ (Número de Identificação Social – NIS); que a 
minha renda familiar mensal não ultrapassa a 3 (três) salários mínimos ou que a renda mensal per capita da 
minha família é de até meio salário mínimo. Declaro, portanto, que não possuo condições financeiras de 
arcar com a taxa de inscrição para o referido Concurso Público, sem que haja comprometimento do  meu 
sustento e/ou da minha família. Declaro, finalmente, estar ciente que responderei civil e criminalmente, a 
qualquer tempo, pelo teor dessa Declaração. 
 

 
Local/Data: 

 
Assinatura 

 
 
 
 
 
*Obs: Art. 299  – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer 
inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a 
verdade sobre fato juridicamente relevante. Pena: reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e 
reclusão de um a três anos, e multa, se o documento é particular. 
 


