UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO PPGDIR - 2016

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO(A) SOLICITANTE
Nome do(a) candidato(a): ________________________________________________________________________
Identidade nº ______________________________________ CPF nº _____________________________________
Endereço: _____________________________________________________________________________________
Bairro: _______________________________ Cidade: ___________________________________ Estado: _______
Telefone Comercial: _____________________________ Celular: _________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________________

Identifique-se numa das situações abaixo:

1 – Situação do(a) candidato(a)

2 – Condições de moradia da família e/ou candidato(a)

( ) solteiro(a), com ou sem renda própria, residindo com
pais/parentes

( ) Casa ou apartamento próprio
( ) Casa ou apartamento em aquisição

( ) solteiro(a), com renda própria, residindo sozinho(a)
( ) casado(a) ou com companheiro(a) com ou sem filhos

( ) Casa ou apartamento alugado
( ) casa ou apartamento cedido. Por quem? ______

( ) separado(a) residindo com filhos(as)
( ) Divide aluguel? Sua cota é de R$ ___________
( ) separado(a) residindo sozinho(a)
( ) Outra. Especifique: ______________________________

( ) Pensão? Valor mensal de R$ _______________
( ) Outra? Especifique _______________________

Participantes do grupo familiar (incluindo o solicitante) são definidos para este fim como o conjunto de pessoas
que residam na mesma casa e/ou contribuam para a renda familiar declarada pelo(a) solicitante. DEVEM SER
ANEXADAS CÓPIAS FRENTE E VERSO DOS DOCUMENTOS DE CADA UM.
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Candidato(a) com renda própria que reside sozinho →

Preencher o quadro somente com os seus dados.

Candidato(a) com ou sem renda própria que reside com
os pais/parentes →

Preencher o quadro com os seus dados, dos pais e
das pessoas que residem com ele.

Candidato(a) sem renda própria que NÃO reside com os
pais, mas depende financeiramente deles →

Preencher o quadro com seus dados, dos pais e das
pessoas que residem com eles.

Candidato(a) casado(a) ou com companheiro(a) →

Preencher o quadro com seus dados, do(a)
esposo(a) ou companheiro(a) e das pessoas com
quem residem ou que ajudem financeiramente.

Nome

Idade

Vínculo

Ocupação

Renda familiar

Documentos
anexados

Declaro que as informações prestadas neste documento são verdadeiras. Outrossim, informo que
estou ciente de que, se comprovada a não veracidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados, fico sujeito às penalidades cabíveis em lei.

Assinatura do(a) candidato(a): _______________________________________________
Data: ____/____/_________
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Documentação a ser anexada para isenção da taxa de inscrição:
Obs.: cópias dos comprovantes deverão ser entregues juntamente com a ficha de solicitação de isenção e
integrarão o processo de isenção de taxa de inscrição. A Comissão de Avaliação do PPGDir indeferirá os
pedidos, quando julgar que a documentação anexada não for suficiente.

Nome: ______________________________________________________________________

1. Se assalariado(a):
( ) declaração do Imposto de Renda e recibo de entrega;
( ) informe de rendimento e retenção na fonte – IRRF;
( ) contracheque ou Declaração do Empregador.

2. Se comerciante:
( ) declaração do Pró-Labore;
( ) declaração de Imposto de Renda – pessoas Jurídica e Registro da Firma.

3. Se aposentado(a):
( ) comprovante mensal de aposentadoria, pensão ou outro benefício.

4. Se proprietário(a) ou trabalhador(a) rural:
( ) cadastro do imóvel rural atualizado (cadastro no INCRA);
( ) declaração fornecida pelo trabalhador ou proprietário rural;
( ) declaração do Imposto de Renda e recibo de entrega.

5. Se trabalhador(a) autônomo(a):
( ) declaração de próprio punho onde conste os rendimentos mensais médios, a descrição das
atividades e dos bens;
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( ) registro de autônomo no INSS (cartão de identificação);
( ) declaração do Imposto de Renda e recibo de entrega.
6. Outros documentos:

( ) declaração de isento do Imposto de Renda;
( ) carteira profissional (folhas de identificação, contrato de trabalho e alteração salarial: em caso de
desemprego apresentar também comprovante dos seguro desemprego;
( ) em caso de estagiário ou bolsista, apresentar o termo de compromisso;
( ) comprovantes de outros rendimentos (aluguéis, transações financeiras, etc.);
( ) documentação comprobatória de pensão alimentícia;
( ) trabalhador remunerado através de comissões deverá comprová-las com declaração do local,
constando a média mensal recebida;
( ) artesãos deverão apresentar Carteira da Federação Gaúcha do Trabalho e declaração com a
média mensal;
( ) conta de luz, água, imposto predial;
( ) recibo de aluguel e/ou recibo de prestação de moradia em aquisição;
( ) certificado de veículo automotor;
( ) declaração de quem ceda ou divida o imóvel para moradia.

4/4

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE DIREITO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
SOLICITAÇÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO PROCESSO SELETIVO DO PPGDIR - 2016

5/4

