
Av. Vitória , 1729 Jucutuquara – Vitoria / ES – CEP: 29040-780 – Fone (27) 33312152 – www.cefetes.br

SOLICITAÇÃO DE  ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PRO CESSO SELETIVO DO IFES 19 2010

Nome do Candidato: ______________________________________________________________
Número RG/CN ___________________CPF ____________________UF______Data Nasc. ___________
Endereço: (Rua, Número, Bairro, CEP, Cidade, UF) :__________________________________________
______________________________________________________________________________
Telefones :________________________e-mail:  _______________________________________
1. Onde você cursou o Ensino Fundamental e/ou Médio?

(    )Escola Pública   (    )Escola Particular c/ Bolsa Integral  (    )Esc. Particular c/ Bolsa parcial  (     )Esc. Particular sem bolsa

2. Área solicitada:  (       ) TÉCNICO INTEGRADO        (       )PROEJA          (     )TÉCNICO             (     ) SUPERIOR

3. Qual a situação do imóvel em que você mora?  (   ) Próprio quitado  (   ) Próprio financiado   (   ) Alugado   (   ) Cedido

4. Outro membro da família está solicitando isenção? (   )Não (   )Sim   Nome(s): ................................................................................

5. Composição familiar (relacione os dados de seus familiares, somente as pessoas que contribuam ou dependam da renda
familiar que morem com você ):

Nome Parentesco Idade Estado Civil Profissão
Situação

Atual *
Renda Mensal

(bruta) Outras rendas

*Código da situação atual: A (Aposentado) T (Trabalha) I (Incapacitado - doença) E (Estudante) P (Pensionista) DSR – Desempregado sem renda

Solicito a Isenção da Taxa de Inscrição do Processo  Seletivo 19 2010. Declaro serem verdadeiras

as informações aqui prestadas e estar ciente de que  a não apresentação da documentação

implica no INDEFERIMENTO do processo de Isenção.

-----------------------,------------ de----------------- de 2010.            ------------------------------------------------------
                                                                                     Assinatura do candidato e/ou responsável

O questionário, bem como a documentação, deverão ser devolvidos ao Ifes, nos dias 26 a 30 de abril de 2010.

Não será aceita a devolução fora dos dias especificados.

.........................................................................................................................................................................................................................................
VIA DO CANDIDATO

NOME DO CANDIDATO: _________________________________________________________

RECEBIDO EM: _______/_______/_____                                                                     ___________________________

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA   (cópia simples)
- Para alcançar o benefício da isenção o interessado terá que apresentar obrigatoriamente:
1. (Cópia do Documento de Identidade (RG) do candidato ou certidão de nascimento no caso de menor de idade;
2. Cópia do Histórico Escolar ou Declaração oficial do estabelecimento de ensino, informando que o candidato concluiu o

Ensino Fundamental.
3. Cópia do Histórico Escolar ou Declaração oficial do estabelecimento de ensino, informando que o candidato concluiu o

Ensino Médio ou que irá concluí-lo no ano letivo de 2010;
4. Cópia da Certidão de Casamento do candidato ou Certidão de Casamento dos pais ou responsáveis;
5. Cópia da Certidão de Óbito de pais falecidos;
6. Cópia da Certidão de Nascimento de irmão(s) dependente(s) ou de filho(s) do candidato, tutela, etc.;
7. Comprovação de renda do último mês de todas as pessoas que compõem o núcleo familiar, inclusive do candidato ou de

outras pessoas que contribuam para a renda familiar. Em caso de separação (divórcio) do candidato ou pais/responsáveis,
apresentar cópia da certidão, bem como, uma declaração de próprio punho do recebimento ou não de pensão alimentícia;

8. Cópia dos comprovantes de conta de luz, de água, de telefone, etc., do último mês;
OBS: A documentação 4 a 8 poderá ser substituída por um documento oficial de Instituições ligadas a Projetos Sociais
governamentais ou não.

RESULTADO:  A relação dos candidatos isentos estará a disposição no site www.ifes.edu.br e afixada nos murais dos Campi, no
dia 10/05/2010, devendo o candidato se apresentar até o dia 12/05/2010, para retirar e devolver a ficha de inscrição com uma foto
3x4 recente.


